Voerladegaard Bestyrelsesmøde
15/01/2020
Deltagere: Lars (formand), Thomas, Lise, Michael, Søren
Afbud: Anne-Kirsten, Peter

Agenda / noter


1 Åbning
opfølgning på aktions fra sidste møde



Punkter til Misc?



Punkter på mødet i dag?
November noter i gult
Januar noter i grønt





2 Opfølgning på standard aktiviteter
Fremtidsworkshop opfølgning (5 aktiviteter – Blegsø, Blaffer, Butik, Sti
system, Åben adgang til sø)
 butik projektet, Opgave: skriv ud til alle i Voerladegaard, er der nogen
der har passion for at tage fat om projektet (Thomas). Er stadig åben. Der
mangler en arbejdsgruppe. Thomas vil skrive et opslag. Deadline til slut
oktober, så vi kan få det med i Voers Blad også.
Mangler stadig frivillige der er klar til at deltage i arbejdet. Vi prøver med at
finde forskellige ”pop up” løsninger. – selv butikken bliver skrinlagt de
næste 6 måneder
- åben adgang til sø: Der arbejdes videre med Landskabsarkitekten Bent.
Modtaget 15.000 DKK i tilskud (egenbetaling 7.500 OK). Noget kompliceret
pga. landbrugspligt og bopælspligt (ret nyt – info tilgået for 2 dage siden).
Der arbejdes videre med projektet og dialog med kommunen. Bent slår
meget på at kunne argumentere på et helhedsbillede ikke blot lokalt.
arbejdet fortsætter
- Blaffer: Vi er kommet med i forsøget og afventer nyt fra kommunen.
Opfordre til at melde sig ind i kørselsgruppen (medtages i næste Voers
Blad).
- Grundsalg
 få lavet plan for næste muligheder (Thomas/Peter)
få uddelt brochurer på relevante markeder/begivenheder
undersøge om vi kan søge fonde for støtte til projekt: Thomas og Peter
er i proces… med at finde et tidspunkt at mødes 😊 Lise tager en stak med
ud til husene ved Byg & Bo snart. Yderligere 3 grunde er solgt

Ansvarlig

Alle

Fortroligt

- Socialt samlingspunkt – hænger sammen med det andet. Ikke nogen
yderligere opdatering
- Foredrag / livestreamet
 livestream starter i efteråret igen, undersøg om vi kan flytte til
menighedshuset (Lars)- Lars kan ikke fortsætte med denne, hvis det skal
køre videre skal vi finde frivilige. På generalforsamling søger vi frivillige Opslag og søge om der er nogen der har lyst til at holde det – ellers vil det
ikke fortsætte
- Cykelbane
 brev bragt ud – har der været reaktioner? (Søren) Der er blevet lavet
symboler. 14/10 sendes der et forslag ind til kommunen. Lyskryds vil vi
gerne have vendt om. Det arbejdes der på. Der kører lige så mange biler
igennem Dørup som sidste gang, der blev talt – 2.264 biler i døgnet. Forslag
til ”plastheller” ved cykelbane mod Voervadsbro (”kantbane”) Måske også
en ide ud imod Dørup som en billig ide – Peter har bolden med dette.






- Hjemmeside – Intet nyt, mailing liste opsat
- Klosterfællesskab – Intet nyt, Lars følge op på seneste status
Landsbykonferencen – 6. februar er der generalforsamling, vi forsøger at
prioritere deltagelse
Funding muligheder
- Stisystem - Intet nyt
- årshjul for funding skabes
 Spørgsmål, kan vi få en liste med yderligere fonde der kan søges
eksempelvis til Juliebelysning (Søren) – Søren har givet input i dag. Søren
sender ansøgning til kommunen og muligvis et par yderligere fonde
Næste Fremtidsworkshop
Skydes til næste gang. Ikke behov for flere ideer nu. Vi skal i mål med flere
ting. Omfokuser på nuværende aktiviteter

3 Andre punkter


Generalforsamling
- formandens beretning – inclusiv opdatering på de største projekter, status
og næste skridt
- Åben sø (frivillige)
- grundsalg
- sti system
- Butik projekt / samlingspunkt
- Fondssøgning
- Blaffer opdatering
- annoncering af Årets Landsby
regnskab 2019 og Budget 2020 – Peter kunne ikke deltage - udkast sendes
søndag
- gamle dokumenter bliver uploadet i arkiv på Trello

- konstituering af formand og poster vælges på første bestyrelsesmøde,
Lars tjekker vedtægter om de skal opdateres
Thomas nævner på fællesspisning at der er generalforsamling, vi kontakter
Nis for at sende en kort opdatering og Terkel skriver på mail opfordring til
deltagelse


Kåring af årets landsby
- hvornår officielle kåring? - Voerfesten!



Hvem overtager Lars og Søren aktiviteter når han udtræder? – tages på
første møde



Voerblad input er den 1. Februar – opdatering fra generalforsamling – Lise
laver forslag og sender til Nis



Frivillighedsplan
1) Oversigt over nuværende intiativer og regulær opdatering på
voerladegaard og omegn jævnligt
Vi skal blive bedre til at få flere frivillige med i vores arbejdsgrupper.
Forslag: Der omdeles invitationer til arbejdsgrupper ved fællesspisningerne.
Det er vores akilleshæl om noget.
 opret facebook profil for borgerforening og brug til kommunikation
(Thomas) – er oprettet. Alle har modtaget login-info.
opfordring til at vi poster mere



Diverse
 velkomst gave: Gratis første fællesspisning til nye familier, finansieret af
borgerforeningen (Lars kontakter komite, Peter sørger for finansiering) –
delvist løst. Hør også om Marian fra Børnehaven er blevet besøgt? Er der
blevet besøgt de nye i rækkehusene (Felix forældres gamle hus)?
- ansøgning sker via email, indtil videre ingen der har kontaktet
Digitalskærme – undersøge muligheden for at købe 2 digitale skærme –
tager det op næste møde (Lars) – Intet nyt




10 afslut mødet
Lukke med actions
Dato næste møde – sættes for Februar
Godkende referat
- referat sendes til Terkild

Task fra tidligere

Opgave
Kontakt til Lodsejere vedr. Blegsø Bank

Ejer
??

Deadline
Juni

Tid med Birthe læring omkring søgning af
funding
Yderligere information til hjemmeside
Julebelysning – tilbud og funding
Stemningsvideo til Voerladegaard

Lars/Søren/Anne

Juni

Lars
Peter
Thomas

Juni
Juni
Juni

Status
Kommunen er
ikke ret
konkrete – der
arbejdes fortsat
videre på det.
Lars har ikke nyt
her. Søren?
Intet nyt
Thomas har
forsøgt at tage
kontakt. Anne
prøver også nu.

Årshjul 2020
2020 aktiviteter

Måned

Dato

Generalforsamling
Voerblad Marts Deadline
Bestyrelsesmøde
- puljer vi skal søge i 2. halv år?
”Fremtidsworkshop – hvad er det næste?”
Bestyrelsesmøde
Voerbladet Juni deadline
Bestyrelsesmøde
Voerfesten

Ejer

Sidst i Januar
Februar
Marts

23. Januar
1. februar

Bestyrelsesmøde
Voerbladet September deadline
Skanderborg landsby konference – Ry
Højskole
Bestyrelsesmøde
- puljer vi skal søge i 1. halv år?
Generalforsamling indkaldelse
Voerbladet December deadline
Bestyrelsesmøde
- forberedelse til generalforsamling

August
August
September

April
Maj
Maj
Juni
Juni

Status

1. Maj
12/13 Juni
2020
1. august
19. september
2020

Oktober
November
November
December

01-11-2020
1. november

Idelisten
Opgave
Registrere os på Tripadvisor

Ejer

Deadline

Status

