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Birgit bød velkommen til en forsamling på knap 20 
personer. 

God vinterperiode uden problemer i Væksthuset i 
modsætning til efteråret – det har måske hjulpet med 
omtalen i Herning Folkeblad. 

Desværre er mødet med kommunen ang. Væksthuset 
blevet aflyst. Birgit vil forsøge at få et møde efter 
påske. 

Kommunen skal søge om evt. opsætning af videoovervågning. 

Jimmy fra skolen er blevet en slags vicevært.  

En tømrer har set på problemerne vedr. revnen i gavlen. Det er desværre en større omgang at rep. Firmaet, 
der har bygget huset, er desværre gået konkurs. 

Der skal også foretages sortering af affald i væksthuset. 

Ruth og Jens Karl har ønsket at udtræde af væksthusets vægtergruppe 

10.000 kr. på kontoen. 

Foreningen har søgt Liv i Bordings nye byrum om støtte til opsætning af lyddæmpende plader. 

Annie står for aktivitetsudvalget. Birgit for den praktiske del. Kim tager referat. 

Vi overgår til sommertidsaflåsning nu. Der aflåses kun fredag og lørdag som et forsøg (uden at fortælle det 
til nogen). 

Cykelklubben er glade for at bruge det. 

Der er kommet varme i gulvet på depotrum og toiletter af hensyn til frostfriholdelse. 

Husk at når vagten om søndagen overgår til næste vægter, send en sms til denne for at minde om det. 

 

Debat i forsamlingen 

Der blev spurgt til overvågning. Birgit ved ikke om der vil gives tilladelse til det. Opsættes kun hvis det er 
behov for det. 

Der er søgt om og fået tilskud til varmepumpe. Der skal indhentes tilladelse fra kommunen. 

Annie vil gerne også holde pause som væksthusvogter. 

Der foreslås at deltage i kulturnatten. 28/9. Markedsaften/eftermiddag. Der kan søges midler. Operaen i 
midten. Der er snakket med forskellige personer, som kunne tænkes at deltage. Der var stor opbakning til 
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ideén. Der kan også søges støtte i foreningen Liv i Bordings nye byrum. Hvem vil hjælpe? 
Erhvervsforeningen og Nutidens Kvinder? Brandmandsorkesteret fra Engesvang kunne også være en idé. 
Mest egnet til design & kunst. Kirsten P., Birgit og Kirsten M. meldte sig til at deltage sammen med Else og 
Ove som handymand. 

Der bliver også midtjysk/sønderjysk kaffebord. 

Der kan søges støtte via foreningen Liv i Bordings nye byrum – se hjemmesiden www.livibording.dk 

Årets frister er 14 dage før følgende møder: 

08.11.18 Bestyrelsesmøde - 

13.08.18 Bestyrelsesmøde - 

02.05.18 Bestyrelsesmøde - 

 

Forslag om en person, der fortæller om et aktuelt emne – fx en politiker, en fra ældrerådet, ”guldgraver” 
e.l. ”Speakers corner”. Det kan laves som et hurtigt arrangement evt. uden tilmelding – bare et opslag / 
spontant. Annie vil gerne hjælpe. 

Arrangementer kan slås op på Vision Bording eller http://www.7441.nu eller opslagstavle. 

Forslag om at der kommer noget i avisen om de ting, vi har drøftet i aften. Birgit vil gerne snakke med 
Thomas herom. 

Væksthuset kan bruges til alle mulige arrangementer fx børnefødselsdage.  

Hvordan får vi andre til at byde ind med arrangementer? Fx ”giv stafetten videre”. Når der har været et 
arrangement, kan man give stafetten videre til nogen andre. Det kan være en måde at komme ud til nogle 
nye grupper. Men det skal ikke gå ud over spontaniteten. Vi kan alle sammen tænke på at ”prikke” til 
nogen. 

Der blev efterlyst arrangementer for den unge aldersgruppe. 

Der ligger mange forslag til aktiviteter på http://livibording.dk/aktiviteter.html 

Forslag om aften henvendt til folk, der kommer fra udlandet. Idéen har været prøvet i lokalrådsregi, men 
evt. ny måde at gribe det an – måske mere uformelt. 

Forslag om lyskæder til pladsen – hvis støtte via Liv i Bordings nye byrum, så skal det være til aktiviteter 
(med traditionspotentiale). Men måske kan der opnås støtte et andet sted. 

Der blev spurgt til, om bogreolen blev brugt. Det gør den. Der er også børnebøger. 

Forslag om at bruge app´en Min Landsby.  
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