
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2019-1-16 

Bestyrelsesmøde 
16. Januar 2019 kl. 19 i “Den Gamle Brugs” i Storvorde. 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Jonas Winther (Menig) 
Eva Ransborg (Menig) 
Eigil Kaasgaard (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær/kasserer) 

Afbud 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 
Theis Gulstad (Menig) 
 
 
Dagsorden 
 

1. Event den 26/1, opgaver, hvem kan hvad? 
2. Landdistriktspris den 7/2 
3. Aktivitetsniveau fremadrettet 
4. Generalforsamling planlægges 
5. Evaluering af nytårsmarch 
6. Eventuelt 
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Referat 
1. Event den 26/1, opgaver, hvem kan hvad? 

Fjernvarmen får FDF til at hjælpe med omdeling af en flyer. BFSS får en flyer med i 
samme ombæring, og vi hjælper derfor med omdelingen. FDF får betalingen af 
Fjernvarmen. 
Som udgangspunkt er fordelingen således: 
Egil tager den gamle bydel, samt Anna-, Asta- , og Alma- vej. 
Jonas tager al det øst for Rødhøjvej og nord for Markvej. 
Lene og Finn tager øst for Rødhøjvej og nord for Markvej. Samt syd for Markvej 
Eva tager Tofthøjvej, Hassinghøj, Skrænten. 
FDF tager øst for Tofthøjvej/syd for kirken og hele Sejlflod. 
 

2. Landdistriktspris den 7/2 
BFSS er endnu engang nomineret til årets Landdistrikspris. 
Eigil, Finn og Lene deltager. 
 

3. Aktivitetsniveau fremadrettet 
Næste møde BFSS d. 6/2-2019 kl. 19 i “Den Gamle Brugs” 
Generalforsamling d. 7/3-2019 kl. 19 i “Den Gamle Brugs” 
Fællesspisning d. 13/2-2019 
Fællesspisning d. 26/3-2019 
Fællesspisning d.15/5-2019 
Vi begynder at tænke i hvordan en “lukkefest” skal være i Brugsen. 
D. 14/9-2019 er udgangspunktet, og 7/9-2019 er alternativet. 
Vi arbejder på musikken til arrangementet. 
 

4. Generalforsamling planlægges 
Dato d. 7/3-2019 kl. 19. 
Detailplanlægning på næste møde. 
 

5. Evaluering af nytårsmarch 
Vi skal melde tidligere ud, da der var flere der stod ved kirken og var i tvivl om tid og 
sted. 
Arrangementet var vellykket for de få der holdt ud, men en skuffende deltagelse. 
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Der startede 40, men der kom kun ca. 20 tilbage til Brugsen trods gratis suppe, 
kaffe og konkurrence. 
 

6. Eventuelt 
Forslag om at vi godkender referat fra sidste møde som første punkt. 
 
BFSS er kontaktet af reklamefilmbureau fra Aarhus vedr. Reklamefilm for området. 
Vi ønsker ingen rolle i det. 


