Bestyrelsesmøde den 11.8.2020 på Trekanten 7 hos formanden
Deltagere, Krista, Børge, Ellen og suppl. Rona
Dagsorden:
Samarbejdsaftale med BBUI
Borgerforeningen har meddelt BBUI, at det skal være den nye bestyrelse, der skal indgå
samarbejdsaftalen. Bestyrelsen skal derfor hurtigst muligt efter generalforsamling have
gennemgået den aftale, BBUI har udarbejdet og have givet vort forslag til en aftale.
Samarbejdsaftalen bliver omtalt på generalforsamlingen, og formanden ønsker at der ske en
drøftelse af, om der skal en tredje part ind over, så der ikke sker misforståelser og andet, der kan
skade samarbejdet. Der er efterhånden store ting/værdier i spil
Nuværende medlemmer af bestyrelsen opfordres allerede nu til at komme med deres bud på ny
aftale, så vi hurtigst muligt kan få samarbejdsaftalen lavet.
Dagsorden til generalforsamling
Folderen med dagsorden bliver lagt på bordet. De sædvanlige gaver som tak for hjælp, er uddelt i
foråret. Som dirigent foreslås Klaus Kock. (har accepteret) Han får en ”spiseseddel” med navne og
forslag.
Ingen kontingentforhøjelse for år 2021, og borgerforeningen stiller forslag til vedtægtsændringer
med hensyn til indkomne forslag
Søndagsfrokosten, den 16. 8. 2020
Huskelisten blev gennemgået og arbejdet fordelt. Igen har Klaus Kock doneret kartofler til salat.
Peer Frausing laver kartoffelsalat mm og hjælper til med at grille. Snobrødsdej i portioner i små
plastposer pga. Covid-19
Pristavler opsættes, og som ved sidste arrangement går salg af kaffe til legepladsen udvidelse.
Teltet uden sider opsættes lørdag formiddag kl. 10.00 og borde og bænke opstilles herunder
Nye/ekstra skilte ved Møllestubben og vandtårnet
Børge spørger Keld Lanther om opsætning af skilt ved Mejerivej, lidt inde i græsset, skilt med
henvisning til shelter og legeplads. Opsætning på samme måde som andre skilte i byen. (stolpe og
overligger) skiltet ved Mejerivej 40 skal også sættes op .der skal købes stolper og males stolper.
Nye åbne- /lukke uger ved loppemarkedet
Nye uger blev tildelt og formanden rundsender tavle.
Regnskab
Regnskab for 2. kvartal blev udleveret. Overskud på 7.152 kr. og år til dato på 9.029 kr.
Loppemarkedet har til dato givet over 10 ts. kr.

Opstilling er ændre lidt således, at det fremgår, hvor stort et beløb Borgerforeningen via
sponsoratet har overført til Bøgebjergprojektet.
Den omdelte folder med indkaldelse til generalforsamling har givet en del dobbeltbetalinger af
kontingent. EKJ kontakter de medlemmer med henblik på tilbagebetaling eller donation til
legepladsens udvidelse. (det sidste var ønskeligt, for en trampolin står højt på listen)
Indflyttergave
En ny butik er etableret på Brundby Hovedgade 74. Krista laver en velkomstblomst til dem.
Andre punkter:
Udinaturen.dk
Krista tager kontakt til Tina for annoncering, måske gennem kommunen, da der fortsat er
problemer med direkte annoncering, men kommunen kan (vist) gøre det for os.
Stubmøllen:
En henvendelse fra Johannes Strøm med ønske om, at vi på generalforsamlingen drøfter
møllelauget videre beståen. Det kniber med frivilligt mandskab. En gammel aftale fra Møllelaugets
generalforsamling i 2010 siger, at hvis lauget opløses, så står Brundby Borgerforening som 1.
prioritet til at overtage møllen. Johannes Strøm inviteres til at komme og fortælle om arbejdet.
Shelteren på Møllestubben
Den nye shelter kommer i næste uge og, leveres på Skolebakkevej 21, for derfra at blive kørt til
Møllestubben i delstykker. Dette skyldes en yderst ”skarp pris” på levering fra Brdr. Kjeldahl.
Denne pris blev aftalt sidste år, og ændres nok lidt, da afhentningen sker på 2 adresser.
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