
Referat Bestyrelsesmøde Borgerforeningen 11/1-2022 – Zoom 

Deltagere online: Gitte, Poul R, Poul T, Flemming, Benthe, Peter, Gitte K 

 

 

 

1. Juletræet skal fjernes 
Poul Riis og Flemming fjerner juletræet på mandag kl. 15  
 
 

2. Vinterfesten 
Gitte K går ind for en aflysning og sommerfest senere. Poul T har ringet til en 
hotline for at finde ud af hvilke restriktioner der fortsat gælder, og vi enes om at 
det er mest fornuftigt at aflyse. 
Det lægges op på Borgerforeningens hjemmeside, Peter tager kontakt til 
Missionshuset og Helge Michno. 
 
 

3. Generalforsamlingen 
a. Dato – fastsat tidspunkt til Tirsdag d. 1. marts på skolen 
b. Indkaldelsen – Peter laver indkaldelse til avisen, 14 dage før 
c. Foredrag/indslag – det foreslås at Emil Erlandsen kommer og fortæller om 

det nye musikhus. Peter kontakter ham.  
Også kontakt til kommunen om opdatering på Hansons mark.  
Det foreslås at vi selv laver en opdatering på de projekter som 
Borgerforeningen har gang i/er en del af 

d. Booke skolen – Peter ordner 
e. Kaffe og kage – Peter sørger for kaffe, og Benthe + Gitte x 2 bager brød 
f. Er der nogen vi kan opfordre til at stille op – prikke til nogen, som måske 

kunne være interesseret. Samtidig skal det ikke være sådan at man ikke 
”tør” komme til generalforsamling, af frygt for at skulle i bestyrelsen 

g. Benthe finder ud af om revisorerne modtager genvalg, når de skal revidere 
regnskabet. 

h. International networking skal aflevere et regnskab for 2021. De har tømt 
kontoen, der har været et indestående på ca. kr. 4.200. 
De skal spørges efter dokumentation for indtægter og udgifter. Poul Riis 
snakker med Eva. 

i. Regnskab fra 2021, afslutning og godkendelsen af revisor, tidsplan. 
Ift. regnskab, ser det rigtig fint ud. Benthe får det klar til generalforsamling. 
Vi får brug for pengene til badebro, madpakkehus, hoppeborg. 
Peter har rykket Marianne Vistisen for svar på spørgsmål omkring 
madpakkehus.  
 
 

4. Cykelrute i Lemvig øst ”cykelruten på tværs” 



Gitte og Peter har været med til møderne omkring ruten. Der mangler folk til 
at lave opslag/skilte/infotavler. Jytte Pårup har meget viden om Nr. Nissum 
området, evt. Karen Barfoed ved meget omkring Fabjerg. 

 
5. Evt. 

a. Niels Pårup Bendtsen vil gerne være med i ”badebro-gruppen” 
b. Flemming har modtaget noget fra DN, (John Klausen) vedr.  

affaldsindsamling. I andre sogne er der arrangeret et event, i Nissum er det 
skolerne, hvilket vi er enige om er en god ide. Meningen er at det skal 
afvikles i uge 13. Flemming Leth ringer til skolerne om de vil være med. 

c. Næste møde 9/2-2022, kl. 19. Gitte P lægger hus til.  
d. Til næste møde vil det være fint at have nogle navne til mulige 

bestyrelsesmedlemmer + suppleanter. 
 

 
 
 


