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Deltagere: Anne Kirsten, Lise, Lars, Peter, Søren & Michael
Afbud: Thomas

Tasks market med blåt







Agenda / noter

Ansvarlig

1 Åbning
Opfølgning på aktions fra sidste møde
Punkter til diverse?
Vigtige updates for mødet?

Michael
Bestyrelsen

2 Opfølgning på aktiviteter
Fremtidsworkshop opfølgning (5 aktiviteter – Blegsø, Blaffer, Butik, Sti system, Åben adgang Michael
til sø)
Bestyrelsen
- Opdatering på aktiviteter
Lise
- Færdiggørelse af tegning inklusiv nye aktiviteter? Lise uploaded!
- Blegsø etablering
- Kontakt til kommunen
- Brev bliver forfattet og afsendt til kommunen med formel forespørgsel
- Afventer svar
- Blaffer pladser:
- Har været i kontakt med kommunen
- 3 ønskede stoppe steder er meldt ind til kommunen
- Vi vil også forsøge at få et stoppested med i Dørup også (Lars)
- Afventer nu godkendelse – håber på etablering med udgangen af året
- App til booking
- Kræver en løsning for hvordan folk kan komme tilbage til byen (forslag diskuteres)
- Butik
- ingen opdatering – Thomas kunne ikke deltage – opdatering næste møde
- Stisystem
- Tegning med forslag præsenteret
- En del af Møllestien er allerede blevet afmærket – der ønskes afmærkning helt til
Klostermølle
- Stisystem omkring Voervadsbro allerede etableret, og ønskes koblet sammen med en
afmærkning af Tørvemose stien og en genetablering af Kirkestien
- Ide om at søge om en natursti (cykel- og gangsti) fra Voerladegård til Klostermølle og
forbinde til naturstien herfra til Gammel Rye
- Forsøger at søge funding til projektet (Søren)

- Åben adgang til Sø
- Muligt at der bliver lavet et større møde hvor borgere bliver inddraget omkring adgang
- Mulighed for delfinansiering fra kommunen til projektbeskrivelsen
- Arbejder videre med projektet
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Bestyrelsen

Bestyrelsen

Fortroligt



Opfølgning på andre aktiviteter
- Grundsalg (seneste status)
- Ingen ny opdatering
- Åben landsby ved Voerfest
- Der skal findes 3 personer til planlægning – alle spørger (Peter er tovholder)
- Socialt samlingspunkt
- Ingen yderligere opdatering
- Foredrag / live-streamet
- Slut – starter igen til efteråret
- Vi skal være bedre forberedt til næste sæson
- Ide til spisning – tag jeres eget mad med
- Mulighed for at vi flytter til Menighedshuset
- Tovholder på initiativ Lars
- Cykelbane
- Godkendelse er givet om at cykelbanen kan markeres på Holmedal
- Kommunen har sammen med politiet præciseret lovgivningen og understreger at biler
ikke må parkere ind over den brede stribe (uanset om der markeres med cykel-logoer eller
ej). Derfor har bestyrelsen besluttet at takke ja til at få markeret cykelbanen med cykellogoer.
- Der pågår fortsat dialog med kommunen og politiet vedr. etablering af P-båse langs
Holmedal (Lise)
- Cykelbane udvalget skal orienteres om beslutningen og det fortsatte arbejde i udvalget
vil have fokus på at komme med forslag til etablering af p-båse langs Holmedal (Lise/Søren)
- Cykelsti – ingen ny opdatering
- Stemnings Video af Voerladegård
- opdatering på næste bestyrelsesmøde (Thomas)
- Hjemmeside
- Arbejdet fortsættes – ny kalender og modul med referat
- Rigtig glade for arbejdet der er lavet – fortsæt vejen
- Kontakt Steen for at komme med yderligere content til hjemmeside (Lars)
- Funding muligheder
- Årshjul skabes omkring hvad vi kan søge – venter til vi har yderligere initiativer (Søren)
- Til næste bestyrelsesmøde kommer alle med input til hvad vi søger funding på (Alle)
- Aftal tid med Birthe omkring læring for søgning af funding efter næste møde
(Lars/Søren/Anne)
- Udendørs Brochureholdere:
- Kontakter for godkendelse af opsætning 3 steder (Action Søren tager kontakt)
- Julebelysning
- Tilbud på julelys bliver lavet (Peter)
- Ansøgning forfattes og sendes (Peter og Søren)
- Klosterfællesskab
- Lars udvalgt og deltager i næste møde



Næste Fremtidsworkshop
- Forslag at vi indkalder tidlig/midt Juni
- Fokus på at hverve folk til de konkrete aktiviteter
- Hvordan markedsfører vi næste session bedre
Folder i alle postkasser (give samme beløb som indstik til nogle børn)
Køb banner som kan bruges på forsamlingshus – denne uge (Michael)
A1 skilte nyt layout
INFO tavler søge om priser (Lars)

Frivillig strategi – hvad vil vi med de 4 grupper & lav en hyggelig aften til at finde flere
- Workshop skaber interesse om de ting vi går og laver
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- Hygge og kom og hjælp med byen! – rødvins aften
- Forslag laves til første samling og næste skridt (Michael)



3 Årshjul
Input til årshjul så det kan blive færdiggjort

Bestyrelsen

- Næste gang afsætter vi 30 min – hvis input sendes det til Michael inden møde (Alle)



4 Inspiration
”stjæl fra DBU” konference – kort opdatering omkring hvordan vi kan arbejde med en
frivillig strategi



Trafiksikkerhed – input til arbejdet med cykelbane

Andre ting
- Kommunikation i bestyrelsen!
Beslutning:
- Trello til alle dokumenter
- Messenger til at kommunikere
- Voerbladet
- Lars skriver tekst – opfølgning på visions arbejdet, blaffer pladser og informere om at der
kommer flere muligheder for at lære
- Tripadvisor
- Vil vi registrere os – ide listen – tager den op senere





10 afslutte møde
Lukke med at gennemgå opgaver
Dato næste møde – 11. Juni 19-21:30
Referat uploades til borgerforeningens hjemmeside og link lægges ud på Facebook siden
- Michael deler med Terkel

Ide listen
- Tripadvisor – skal vi have os registreret?
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Michael

