
Bestyrelsesmøde i Børkop Lokalråd
i Kulturhuset

Mandag den 26. januar 2015 klo19.30 - 22.00.

Til stede:

Ditte Lyng Smedegaard, Andreas Kærgård, Vibeke Hegelund, Rene Hansen, Dorthe Christiansen fra
bestyrelsen, Morten Kristensen samt 16 interesserede personer.
Arne Rasmussen, Kasper Vissing, Inge Klein, Ruth Carlsen, Poul Mortensen, Lisbeth Filtenborg, Christian
Bæk-Madsen, Brian Bruhn-Tygesen, Charlotte Sommer Aaby, Mette Lauritsen, Charlotte Munk, Elmann
Larsen, Inger Gade Nielsen, Kurt (Vandmøllens venner), Kent Skov, Klaus Møller ..
Journalist praktikant Thomas N. Rasmussen fra VAF.

Dagsorden:

1) Velkomst
2) Valg af dirigent
3) Lokalrådets beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af regnskabet
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 suppleanter
8) Valg af Revisor og Revisor suppleant.
9) Eventuelt

Punk Beslutningsreferat:
t

1) ~Velkomst ved Andreas samt kort præsentation af de fremmødte.

2) Morten Kristensen blev foreslået og valgt.

•

3) Gennemgang af lokalrådets værdier.
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for 2015. Beretningen
kan læses på lokalrådets hjemmeside.
Formandens beretning blev godkendt

4) Kassereren gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt og kan findes på lokalrådets hjemmeside

5) Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om udvidelse af §2,2.
Forslaget lyder:
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3. Hvis en
suppleant i årets løb indtræder i bestyrelsen indtræder suppleanten
samtidig i bestyrelsespostens valgperiode.

, Det præciseres, at suppleanter overtager bestyrelsespostens periode.



Dirigenten fremhævede, at ændringsforslaget ville træde i kraft med
det samme, hvilket gav anledning til spørgsmål og diskussion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6) Andreas og Ditte er på valg.
Andreas genopstiller, men Ditte gør ikke.
Inge Klein stiller op til bestyrelsen og blev valgt.

7) Følgende stillede op til valg af 2 suppleanter:
Kent Skov og Kasper Vissing.
Efter skriftlig stemmeafgivelse blev
Kaper Vissing valgt som 1. suppleant
Kent Skov blev valgt som 2. suppleant

8) Valg af revisor.
Bjarne Brogaard blev valgt

Valg af revisor suppleant.
Karsten Ørum blev valgt.

9) Under eventuelt blev der fokuseret på bestående og evt kommende
aktiviteter:

Mette Lauritsen præsenterede et forslag til en eller flere koncerter i
Peder Breths parken. Mette har meldt sig som tovholder og Kent,
Lisbeth og Dorthe kom med ideer og erfaringer til projektet, ligesom
Vibeke advarede mod indbyrdes konkurrence.

"Klaus fortalte om affaldsindsamlingen 2016, hvor han vil prøve at
skaffe endnu flere indsamlere end i 2015.

Lisbeth fortalte om sognefestivalen. Hvem der er med i arrangementet
og hvad ideen er. Sognefestivallen afholdes den sidste uge i
September, uge 39. Teamaet for 2016 er Tid til evighed. Formålet er at
arrangementer i den pågældende uge relaterer sig til sognefestivallen
og dens tema. Gennem deltagelse i de forskellige arrangementer vil
sognefestivallen bidrage til, at borgerne endnu bedre lærer hinanden
at kende.

ol

Arne fortalte om musik/øve sted projektet.
Gruppen har nu lokalet på plads, hvor der bliver et øvelokale i en del
af Fristedet. Planen er at danne en forening som skal drive stedet. Der
ud over skal der søges penge til instrumenter og lydudstyr.

Dorte fortalte om projektet med ungehuset.
Her er Fristedet blevet stedet. Målgruppen er 16-25 år. Der er
infomøde på tirsdag, og her skal der gerne dannes en styregruppe,
samt findes frivillige voksne som kan være med til at drive stedet.
Planen er, at der altid skal være to voksne hver aften, mandag til
torsdag fra 18.00-22.30. Det blev drøftet, hvordan man håndterer
unge, der vil lave ballade.

Vibeke, der er kontaktperson til Asyl Børkop, fortalte omkring Asyl
Børkop. Der er 85 asylansøgere. 30 af dem er børn.
Røde kors er meget glade for den støtte de får fra borgerne i Børkop,
og den meget overvældende donering af ting og tøj.
Der er en mødre gruppe i gang, samt flere andre tiltag for beboerne.
Hver søndag eftermiddag fra 14-16 er der åbent dernede, hvor man
kan komme i cafeen og møde beboerne.

Cristian Bæk-Madsen fortalte om de grønne teams og tanken bag.
Den er at vi som lokalområdet selv tager initiativer til vedligeholdelse
og forbedringer i de orønne områder.



Der er fire teams i øjeblikket.

Inger sluttede af med at fortælle om Sund By projektet. Der kommer
motionsredskaber op fem steder i byen, som forbindes af en løberute.
Med motionsredskaberne i Peter Breths parken bliver der seks
stationer i byen. De kommer op i løbet af foråret 2016.

Morten gjorde opmærksom på Kulturpuljen hos kommunen.

Andreas fortalte om byfornyelsesprojektet, og hvor tingene står nu.

Morten rundende mødet af 21.45 og takkede for god ro og orden.
Lokalrådet takker for det gode fremmøde og velkommen til de nye
medlemmer.

Ref: Ditte Lyng Smedegaard

Morten Kristensen, dirigent. s


