Referat styregruppemøde
Dato: Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.00
Sted: Sdr. Bork forsamlingshus
Til stede: Lotte, Lars, Klaus, Christian, Kees, John, Aage, Birgit, Anne Mette, Randi og Malene (referent)
1. Kommunikationsgruppen – orientering
Lotte orienterede om at man kan kontakte Frivillig Vest i forhold til ønske om at afholde et kursus
omkring hjemmeside.
2. Borgerundersøgelse
a. Mødesteder – opsætning
Der var ønske om opsætning på ét kort med samme kategorier som på nedenstående kort. Dog var der
ønske om at kortet er uden detaljer, så det ikke forstyrre så meget:

Der var ligeledes ønske om at det skal være interaktivt kort, som kan anvendes på hjemmesiden.

Vinderne – lykkedes det at give dem besked?

Vinderen af de 3 flasker vin har ikke svaret. Randi skriver til ham igen eller får Birgit til at hjælpe med
at finde et telefonnr.

Pixibog
Ok – Malene retter til som aftalt og sender rundt til alle. En lidt kortere version anvendes til Kick-off
Resten af borgerundersøgelsen – der er stadig nogle ting i den fulde udgave, som ikke er færdig endnu.
Malene udfylder det hun kan og sender resten rundt eller får Aage til at lægger det op på On Drive.
3. Kick-off
Hvordan er det gået med rundsending
Malene undersøger med Thomas fra DGI om at få en Bedst mod West e-mail adresse så vi kan sende til
dem der har meldt sig som ”frivillige” i borgerundersøgelsen.
Runddelingen er i gang.
Der sendes rundt til e-boks fra nu af og lige op til efterårsferien.
Det praktiske:
Opgave
Følge op på tilmeldinger og sender status til
styregruppen
Pasning af de mindre børn – hvis der kommer
tilmeldinger
Drikkevarer – øl og vand som kan købes samt
kander med vand på bordene
Hvordan der tages mad og hvordan der ryddes af
fra maden samt oprydning med borde og stole til
sidst (alle hjælper til). Udpege bordformænd.
Opstilling af borde og stole
Låne service fra Sdr. Bork
Pyntegræskar
Bordpynt
Medbringer efeu grene
Hjælp til at lave mad
Opsætning af projektor
Lærred
Flipover
Hjælp til at bære med frem og tilbage
Bage småkager – hver bager 100 stk.
Pianist
Udarbejdelse af quiz, sætter op med sang bagpå
Medbringe ekstra kuglepenne

Hvem
Klaus
Klaus og Aage
Klaus
Malene får Lars Hajslund til at sige det
Christian koordinerer
Lars undersøger om det er muligt.
Kees henter hos Birgit
Randi
Lotte
Klaus koordinerer
Kees er tovholder
Klaus (friskolen har et)
Annemette undersøger på skolen og Lars
tager den med
Klaus spørger Jeanette – bordformændende
må hjælpe til hvis der ikke er nogle der kan.
Malene, Birgit, Randi, Birgit spørger Lilly
Klaus
Malene
Malene

Når vi ved hvor mange der kommer, koordinerer vi. Kommunikationsgruppen mødes den 24. oktober
– så bruger vi lige en halv time på at koordinere.
Pixibogen deles ud lige når der er spist. Der lægges en quiz med sang bag på til alle. Man kan udfylde
alene eller sammen (ved godt vi aftalte at det var 3-4 sammen – men alle skal jo have en sang??).
4. Evt.
Ungegruppe: Malene spørger ind til hos DGI om vi kan komme i betragtning og så tager vi det op på
Kick-off og høre om det er noget der er interesse for.

Næste møde
14. november kl. 19.00 i Lyne Hallen.

