Bestyrelsesmøde torsdag den 01.10. 2015 kl. 19.00 i Den Gule Stald

Tilstede: Britta Jørholt (Britta), Thomas Finke (Thomas), Claus Veje (Claus), Elsebet Christiansen
(Elsebeth, Manuela Rasmussen (Manuela) og Jørgen G. Pedersen (Jørgen)

Fraværende: Jens Aarøe (Jens),

DAGSORDEN

1.

Underskrift af referat fra møde den 03.09.2015.

2.

Retssag Kaj Flinta

3.

Status på økonomien d.d.

4.

Viemose Forsamlingstid

5.

LUP-planlægning borgermøde 24.10.2015. Annoncering m.v. Hvem gør hvad?

6.

Høstmarked søndag den 04.10.2015. Opsætning stand lørdag. Roll-up?

7.

Kommuneplantillæg nr. 17. Vindmøller

8.

Fastsættelse af mødedatoer: Borgermøder inden dialogudvalgsmøde Forslag lørdag – Hvor?
Generalforsamling: Forslag den 07.04.2016

9.

Næste møde: Torsdag den 05.11.2015

10. Eventuelt

Kalender:
Høstmarked den 4.10.15
Borgermøde den 24.10.15 Den Gule Stald – salen er reserveret.
Dialogudvalgsmøde den 8.3.16. Den Gule Stald – salen er reserveret

Ad1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
Ad2. Der er ikke sket noget siden sidst og der afventes indkaldelse til telefonmøde.
Ad3. Elsebeth oplyste at saldoen d.d. er kr. 15.828,77.
Ad4. Viemose forsamlingshus består som ”Egnhus”. Der forhandles nu om betingelserne til den
fremtidige drift.
Ad5. Konklusionen er, at der aftales møde med Annika i næste uge omkring borgermøde den
24.10.2015. Borgermødet skal afholdes i den Gule Stald. (ved møde med Annika den 06.10.2015

er det besluttet, at mødet afholdes i Viemose forsamlingshus og ikke i Den Gule Stald grundet
madlavning).
Ad6. Jens har lavet nogle flotte plakatstativer og Thomas nogle meget fine og forståelige
plakater, som skal bruges til bl.a. Høstmarkedet den 04.10.2015. Plakatholderne giver fin
mulighed for at opsætte lup, strategier og tegninger på disse. Dette giver mulighed for at man
kan komme i dialog med borgerne på høstmarkedet og måske af den vej vil kunne gøre nogle
borgere interesseret i, at komme med ideer eller indgå i arbejdet.
Ad7. Den nye plan har vedtaget at Koster området er fjernet af vindmølle planen..

Ad8. Der var enighed om afholdelse af offentligt borgermøde den 14.01.2016 kl. 19.00 i den
Gule Stald, som optakt til dialogudvalgsmøde 08.03.2016.
Generalforsamling afholdes den 07.04.2016, kl. 18.00, hvor der serveres mad inden
generalforsamlingen, hvis Viemose Egnhus er ledigt.

Ad9. Kommende bestyrelsesmøder bliver henholdsvis er den 05.11.2015 og den 03.12.2015.
Ad10. Der var ingen bemærkninger.
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