
Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

Storvorde   2019-9-4  
 

Bestyrelsesmøde   4.   september   kl.   19   i   “Den   Gamle   Brugs”   i   Storvorde.  

Tilstede:  
Lene   Porup   (formand)  
Jonas   Winther  
Eva   Ransborg  
Eigil   Kaasgaard  
Carsten   Jahn   Hansen   (næstformand)  
Finn   Lauridsen   (sekretær/kasserer)  
 
Dagsorden  
 

1. Godkende   dagsordenen.  
2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.  
3. Borger-   og   kulturhus   i   Rådhuset  
4. Deltagelse   ved   byfest  
5. Kommende   arrangementer  
6. Økonomi  
7. Næste   møde  
8. Eventuelt  

 
 
  



Mødereferat   -   Borgerforeningen   Storvorde-Sejlflod   -   BFSS  

Referat  
1. Godkende   dagsordenen.  

Godkendt  
 

2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.  
Udsættes   til   næste   møde.  
 

3. Borger-   og   kulturhus   i   Rådhuset  
Vi   arbejder   på   at   engagere   byens   borgere   for   at   få   aftalt   aktiviteter.   Det   er   en  
forudsætning   for   at   vi   kan   fortsætte   med   planerne   at   der   er   flere   der   byder   ind.  
Facebook   opslag   og   postkort   deles   rundt   i   Storvorde   og   Sejlflod.  
Der   uddeles   samtidigt   en   skriftlig   opfordring   til   at   byde   ind   på   omtalte   aktiviteter.  
 

4. Deltagelse   ved   byfest  
Der   ligger   et   referat   på   9280.dk   fra   mødet   i   SSB,   hvor   Flaglauget   inviterede   bredt   til  
en   dialog   omkring   nytænkning   af   “Kræmmermarkedet”   som   nu   bliver   til   en   byfest.  
Der   bliver   dannet   en   gruppe   der   skal   tage   sig   af   det,   og   vi   skal   gerne   sende   en/to  
repræsentant/er   fra   BFSS.  
Tirsdag   d.   1/10-2019   kl.   19   er   der   møde   igen   i   SSB.  
 

5. Kommende   arrangementer  
D.   31.   oktober   2019   er   der   arrangement   i   skolen   med   Steen   Hildebrandt,   sammen  
med   4.   og   5.   klasser   samt   deres   bedsteforældre   på   Tofthøjskolen.  
BFSS   byder   ind   med   at   betale   for   tryksager   samt   kaffe,   brød   og   vand   til  
arrangementet.  
 
Lene   Porup   fra   BFSS   og   Thor   Lillballe   Sørensen   fra   Samrådet,   deltog   i  
Tofthøjskolens   indsamling   af   affald   i   byen,   i   forbindelse   med   skolens   årlige   projekt  
om   bæredygtighed.   Her   bliver   5.   Klasse   uddannet   til   “grønne   agenter”.  
 
24/9-2019   Møde   i   Brugsen   med   Læge,   præst   og   politikere.   Oplæg   fra   AFC  
repræsentant.  
 
D.9/11-2019   er   der   koncert   med   Sylvester   Larsen   &   Nåleøjet.  
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Fællesspisninger:   d.   26/9-2019,   16/10-2019,   5/11-2019.  
 

6. Økonomi  
Det   venter   til   næste   møde.  
 

7. Næste   møde/-r  
Mandag   d.   30/9-2019   kl.   17-18:50  
Onsdag   d.   6/11-2019   kl.   17-19  
Tirsdag   d.   17/12-2019   kl.   18-20  
 

8. Eventuelt  


