Voerladegaard Bestyrelsesmøde
11/02/2020
Deltagere: Thomas, Lise, Michael, Søren, Brian
Afbud: Peter, Anne-Kirsten

Agenda / noter



1 Åbning
opfølgning på opgaver fra sidste møde
Punkter til Misc?
- multisal update
Nedrivningstilladelse givet på huset, frivillige søges til projektet
- klistermærke årets landsby Klistermærke logo med årets landsby
1000 stk. - Brian
- viskeblads sticker til hovedgaden Brev forslag sendes rundt Michael
- forretningsgang for bestyrelsen
status opdatering på mødet 2 minutter per aktivitet,
mødeledelse sikre at vi følge agenda/tid styres af referent
Næste møde måned aftales og Doodle sendes ud indenfor 48 timer
Mindre beslutninger kan tages via messenger, men er der uenighed
skal det tages op på næste møde
Opfølgning til forrestningsgang Michael
- genbesøge aktiviteter og måske ændre besætning gennemført
- adresse på borgerforeningen – Menighedshuset er nuværende
adresse, beslutning at vi ændrer til adresse hos Brian, Damtoften 20,
Voerladegaard, 8660 Skanderborg Peter tager kontakt til Eva og får
ændret
- Kontokort?
- Sti rundt om Blegsø banke i sidste fase af planlægning og vil blive
etableret



Ansvarlig

Punkter på mødet i dag?
- kort resume af Generalforsamling
- Valg af bestyrelsesposter – Formand, Referant, kasserer
Valg til poster Formand: Brian
Kasserer: Peter genvalgt
Referent: Michael
Ændring af vedtægter tages op på næste møde Søren kontakter Lars
- Flagalle konfirmander
Flag Alle, vi spørger menighedsrådet om at finde flagene, så sørger vi
for at finde de frivillige
- Årets landsby fejring ved Voerfesten
Er arrangeret til lørdag!

November noter i gult
Januar noter i grønt
Februar status i blåt
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Opfølgning på standard aktiviteter

Alle
Peter

Fortroligt



BUTIK PROJEKT THOMAS
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. –butikken bliver
skrinlagt de næste 6 måneder
ÅBEN ADGANG TIL SØ ANNE-KIRSTEN: Aftale lavet med sælger,
hvor der er option på at rejse beløbet i løbet af et år, første skitser er
lavet og ansøgning er ved at blive lavet. Plan for søgning af midler –
er iværksat
Option på købsaftale lavet der gælder 2020, godkendt af
bestyrelsen.
Funde skal nu søges med hjælp fra Bent Nielsen
BLAFFER (LISE)
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 (THOMAS/PETER)
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
Ejendomsmægler, rundvisning planlagt til at vise byen frem
(vuggestue, hallen etc). Yderligere vil vi sikre at de bliver løbende
opdateret på hvad der sker i byen. Brochurer bliver omdelt igen.
Tager kontakt til kommunen for at efterspørge midler til at
annoncere i Påsken og være klar til at vise folk rundt.
Video option bliver undersøgt, først kontaktes Claus Kehlet (Lise),
hvis kan ikke vil deltage tager vi fat i Lars (Peter)
Socialt samlingspunkt – Ikke nogen yderligere opdatering
FOREDRAG/LIVESTREAMING (LARS ?)
 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 Lukket
CYKELBANE LISE
 brev bragt ud – har der været reaktioner? (Søren)
kommunen har kontaktet os og vil se på muligheder for hvordan vi
bedst får lavet en farbar cykelsti i fremtiden, samt
parkeringsmuligheder. Ingen ny opdatering, Lise følger op
HOLMEDAL RE-ETABLERING LISE (kommune) & MICHAEL (kontakt
til borger) NYT
Tage kontakt til kommunen så vi kan have medindflydelse på planen
der skal laves sammen med Kommunen omkring hvordan vi
genetablerer Holmedal og laver den bedst mulige løsning for
cykelbanen og vej forløb. Optioner på P-båse eller ændring af
vejforløb vil blive diskuteret

FORTROLIGT

VELKOMSTKOMITE BRIAN
Input fra komite er at der mangler klarhed omkring opgaven.
Besluttet at det er tilgængelig for både eje og leje tilflytter. Vi sætter
grænse på budget på 5000 kr. for hele året inklusiv fællesspisning.
Peter styrer fællesspisning omkostninger. Komite er ansvarlig for
budget for gaver maks 1000 kr.
VoerBlad og Voer Folder skal inkluderes. Kort dokument udarbejes
med retningslinie for gruppen
Nye tilflyttere, vi foreslår at der ligges et opslag på Voerladegaard og
omegn hver anden måned med opfordring til at kontakte
velkomstkomite
HJEMMESIDE BRIAN: – Intet nyt, mailing liste opsat Kalender skal
opdateres (Terkel & Poul)
KLOSTERFÆLLESSKAB – Intet nyt, Lars følge op på seneste status Vi
spørger om Steen kan tage ansvaret (PETER)
LANDSBY KONFERENCEN – 6. februar er der generalforsamling, vi
forsøger at prioritere deltagelse Deltager vælger vi ved kommende
bestyrelsesmøde,


FUNDING MULIGHEDER SØREN
- Stisystem - Intet nyt beløb er bevilget – som, investeres direkte i
stisystem
- årshjul for funding skabt
 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
Julebelysning funding ansøgning Søren

3 Andre punkter





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
måden at ansøge på er for besværlig, besluttet at velkomstkomite
udleverer en billet som medbringes til fællesspisning

10 afslut mødet
Lukke med actions
Dato næste møde – aftalt slutningen af Marts
Godkende referat
- referat sendes til Terkild

Årshjul 2020
2020 aktiviteter
Generalforsamling
Voerblad Marts Deadline

Ejer

Måned

Dato

Sidst i Januar
Februar

23. Januar
1. februar

Status

Bestyrelsesmøde
- puljer vi skal søge i 2. halv år?
Bestyrelsesmøde
Voerbladet Juni deadline
Bestyrelsesmøde
Voerfesten

Marts

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

Maj
Maj
Juni
Juni

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

