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BFSS bestyrelsesmøde 7-7-2020 
 
Hvor: I den gamle Brugs. 
 
Deltagere: Glenn Holland, Line Birkemose Hestehave, Eva Ransborg, Jonas Lyngholm Winther, 
Carsten Jahn Hansen (referent) 
 
Dagsorden 

1) Opsummering af konstituering og roller / opgavefordeling / funktioner i bestyrelsen efter 
generalforsamlingen 

2) Tømning af brugsen 
3) Hjemmesiden og afklaring af håndtering af kontingent 
4) Aktiviteter og handlinger 
5) Næste møde 
6) Evt 

 
Beslutningsreferat 
 
Ad 1) 
Formand: Være BFSS’ repræsentant og deltage i Samråds møder 
-Eva Ransborg valgt 
 
Næstformand: Kan gå ind på vegne af formanden i formandens fravær 
-Jonas Lyngholm Winther valgt 
 
Kasserer: Budget og regnskab. Ved hvert konkret projekt/aktivitet står den aktivitetsansvarlige for 
dokumentation af indtægter og udgifter, som så rapporteres til kasseren.  
-Line Birkemode Hestehave valgt 
 
Sekretær: Sekretærfunktionen deles op således: 
-en mødesekretær: indsamling af dagsordenspunkter og bilag, indkaldelse, og skrive referater 
-en aktivitetssekretær: ved hver aktivitet vælges en ansvarlig person, som selv står for diverse 
administrations- og sekretæropgaver ifm. aktiviteten 
-Carsten Jahn Hansen valgt som mødesekretær 
 
I øvrigt: Glenn Holland vil gerne gå ind i en eller flere aktiviteter 
 
Ad 2) 
Der udarbejdes en inventarliste (Carsten) over ting BFSS vil beholde og opbevare. Resten afhændes via 
donation, Kirkens Korshær og evt via et loppemarked. Vi skal være ude ultimo august 2020. 
 
Ad 3) Hjemmesiden og kontingent løsning fremover 
Der ønskes aftale med Samrådet om overdragelse af hjemmesiden. BFSS vil foreslå Samrådet, at 
hjemmesiden fremover primært bruges til: 1) Branding af området for folk udefra og potentielle tilflyttere 
(specielt nu hvor byen skal udbygges), 2) overblik over områdets foreninger, 3) overblik over områdets 
erhvervsliv og håndværkere, 4) overblik over al lokal offentlig service (plejehjem, skole, daginstitutioner, 
lægerne, fysioterapeut, osv.) samt rekreative og kulturelle faciliteter.  
 
BFSS nedsætter et udvalg (Line og Glenn), som laver forslag til, hvad der kan gøres vedr. hjemmesiden og 
kontingent løsning fremover.  
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Ad 4) Aktiviteter og handlinger 
Her blot en opremsning af forslag til aktiviteter (flere er allerede i gang): 
-Byfesten (er med, men den er udskudt til næste år) 
-Byvandringer med personer der kan fortælle om områdets historie (ny idé) 
-Nytårsvandrekur (fortsættelse) 
-Legepladsen ved det gamle lægehus (ny idé) 
-Bymidteudviklingen og byrum (fortsættelse) 
-Byudvikling i det hele taget (fortsættelse) 
-Lave et Årshjul (videreudvikling) 
-Mere dialog med de øvrige foreninger om aktiviteter 
-Fondssøgning 
-Lokal virksomhedsevent – mød de lokale virksomheder! (ny idé) 
-Facebookgruppe: Line og Jonas administratorer. Dertil Flyers til ophængning diverse steder (Pizza, 
Mundtøjet, lægerne, hallen, skolen, osv.) 
 
Ad 5) Næste møde – og indspil til dette 
Hvor ofte møder? En gang i måneden. Næste to møder: 
-tirsdag 4. august 
-tirsdag 8. september 
 
Ad 6) 
Intet 
 


