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Referat af møde i Væksthusets Venner 

7. november 2018 

 

Birgit bød velkommen til en forsamling på cirka 20  

personer.  

Ingen ”vægterkorpset” har meldt fra til ordningen,  

men en er kommet til. Tak til vægterne. 

Der er sat lyddæmpende loft op i maj måned. Tak for  

Indsatsen til de, der deltog i opsætningen. Liv i Bording har givet tilskud på 75% af omkostningen på 13.000 
kr. 

Der er fortsat udfordringer med mgl. oprydning og røg samt små-hærværk. 

Der skal nok låses i skoleferierne i hver dag. 

Overvågning. Kommunen er spurgt om tilladelse uden at give lov. Hjertet i Ikast har kameraer. Efter fornyet 
henvendelse har kommunen nu meddelt, at de nu ser umiddelbart positivt på overvågning og vil undersøge 
sagen nærmere. 

Der er taget kontakt til skolen med en bekymringsmail, og Birgit mf. har været på skolen for at fortælle om 
problemet. 

Søren, som er SSP-medarbejder vil gå forbi huset en gang imellem. 7. – 9. klasse vil komme forbi huset i 3 
omgange for at høre om det, og hvad det kan bruges til. 

Der vil blive sendt en mail via forældreintra om problematikken. 

Spis-sammen Birgit vil skrive rundt herom. 

Væksthusets Venner har en formue på 13.500 kr. på kontoen hos lokalrådet. 

Vi mangler at købe og betale borde og bænkesæt for 5.000 kr., men forventer en indtægt af samme 
størrelse på spis-sammen-arrangementet. 

Har nogen et forslag til, hvad vi kan gøre ved gulvet? Annies mand er ved at se på en løsning. 

Lokalrådet har fået tilskud til varmepumpe til Væksthuset, men den må ikke opsættes pga, at Væksthuset 
er uisoleret. 

Der ses på affugtningsanlæg i stedet, hvilket vil få huset til at føles varmere. 

Vi har af kommunen fået lov til at opsætte 3-4 stk. gløde-terrassevarmere i loftet. De kan tændes fra 
køkkenrummet. 
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Husets tilstand 

Annie spurgte til hvilke arrangementer, forsamlingen kan huske, der har været på hhv mødestedet og 
Væksthuset. Der har været mange i Væksthuset. 

Annie takkede Birgit for indsatsen med at realiseret huset. 

Hvad er første indtryk af Væksthuset? Gulvet er især skæmmende. Hvordan får vi penge til nyt gulv?  

Nogle mente, at kommunen burde bekoste nye fliser. 

Kan fliserne vendes? Og derned coates. 

Vi afventer forslag fra Annies mand. 

 

Aktiviteter 

Kulturnatten var et rigtigt godt arrangement. 

Foreningen Liv i Bording har givet tilskud til forskelige arrangementer, og det kan godt fortsætte. 

Markedsdag er også et forslag. 

Lokalhistorisk forening vil gerne bruge huset og tage en lille entre til fordel for huset. 

Det lille band vil gerne optræde gratis her til foråret. Der kan også tages en frivilligt entre 

Der er købt sangbøger, der opbevares i en kasse i køkkenet Ekkokoret har også sponsoreret, ligeledes 
Kirstens arrangement og andre. Der planlægges at købe flere. 

Julearrangement? Erhvervsforeningen holder et. Lise fra Egeblomster har før holdt et. Forslag om, at fx 
skolens 2. klasser kan mødes til at lave julepynt. Eller specialklasserne. Lis Bilstrup spørger Lisa. Der kan 
sikkert også søges tilskud hos Liv i Bording. 

Der opsættes et juletræ, og der er indkøbt lyskæde. 

Forslag om, at der sælges juledekorationer. Men de kan ikke stå ubevogtet. Der kan måske laves et fælles 
arrangement, hvor de i byen, der laver dekorationer kan sælge fælles. 

Forslag om lodseddelsalg / tombola. Birgit vil undersøge i forsamlingshusets bestyrelse, om det må ske til 
Spis-Sammen. Men lokalrådet har fået nej. Der kan tjenes et pænt beløb, men der er også arbejde herved. 

Svend vil i samarbejde med Carsten Birkkjær lave sangarrangement til april/maj. 

 

Økonomi 

Indtjente penge kan komme ind over lokalrådets konto, hvor de er øremærket til Væksthuset, således at 
der er åbenhed omkring det. 

De kan udbetales henvendelse til lokalrådets kasserer Eddie Sørensen, Vestervang 16, Bording, 28 72 69 36, 
eddie.sorensen@gmail.com. Sæt Birgits mail på som CC, så Eddie kan se, at udgiften er godkendt. 
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Diverse 

Der står mange ting i køkkenet. Vi skal huske at rydde op. Der kan købes nogle kasser, så det kan komme på 
reol. Det gør Kirsten. 

Spørgsmål om sangbøger kan lejes til brug for private arrangementer. Det kan de godt. 

 

 

 

Kim Rune Christensen 

referent 


