Beslutningsreferat
Liseleje borgerforenings bestyrelsesmøde d. 9. januar 2018
Til stede:
Bestyrelsesformand Connie Juhl, kasserer Niels Sterup, sekretær/referent
Anne-Mette Lorenzen, bestyr.medl. Holger Garmo, Berit Elgaard
Afbud: Best.medl. Berit Jendal, Jette Strøyer
1. Godkendelse af referat fra møde d. 12. december 2017
Referat godkendt
2. Status fra formanden
a. Hjemmeside – første udkast klar, mangler godkendelse/flytning af domæne ved danhost –
derefter final touch og lancering ca 1. februar 2018.
Hjemmesiden er godt på vej, klar primo februar 2018. v. Connie
b. Projekt ishus m. skilte
Bliver sat op efter frosten har lagt sig.
c. Torvet – tilbagemelding til kommunen med ”fejl og mangler” sikkerhed skal prioriteres
højt. Data indsamles i samarbejde med erhvervet.
Der sendes mail til de involverede vedr. Torvet. Hvad de har hørt af kommentarer meldes
tilbage til borgerforeningen. Fx. Sikkerhed, cykelstativ m.m.
Herefter sendes der en samlet mail til kommunen.
Kommunen /Torvet skal høres om stikkontakter….og stolper
d. Vision 2030 – tilbagemelding til kommunen med forbrug af vision 2030 midler for 2017.
Der er lavet afregning som er tilsendt kommunen og godkendt af kommunen.
e. Møde med ny borgmester Steffen Jensen
Der er aftalt møde.

f. Kalender aktiviteter for 2018 – i samarbejde med kaffehuset og erhvervsforeningen – BF
program på plads nu samt budget for 2018
Uge 30:
Kagekonkurrence
Mavedans
Beachvolley
Familiedagen
…..
Der skal indkaldes til et uge 30 møde hvor der kan aftales mere… hvordan får vi flere til at byde
ind med aktiviteter. Og hvordan og hvorledes med inddækning af mindre udgifter.
Det er også en ide at kontakte de lokale medier for et evt. Interview “ hvad er uge30?”
fx. i slut april for at promote. Også på facebook

Tanke:Telt i Parken hele uge 30 … tippytelt på torvet til fortælletelt
Connie udsender et mødeindkald
g. Parken - Borgermøde for medlemmer omkring renovering af parken – dato og
mødeindkaldelse – budget skal være afklaret inden møde samt forslag til ændringer fra BF
bestyrelse.
Parken er Borgerforeningens Park, derfor kommer der et infoopslag på hjemmesiden om
renoveringen af Parken.
Se iøvrigt tidligere i referatet.
h. Musik festival weekend uge 29 – Borgermøde/erhverv. Budget – Planlægningsfase skal startes
op.
Mødet uge 29+uge 30 planlægning af begge aktiviteter på samme møde.
Vi aftaler på næste bestyrelsesmøde hvornår mødet om uge 29 og 30 skal finde sted. Berit E.
Kontakter Magaretha.
3. Bordet rundt – evt. observationer/nyt samt status på igangværende aktiviteter
4. Diverse
Næste møde er den 20. Februar kl 19.. hos Anne-Mette

Aktionsliste
Opgave
Hjemmeside

Torvet
Skovfitness
Renovering af
parken
Vinterliv

Udendørs film

Beskrivelse
Kontakt til Sebastian
for at få afsluttet
opgave. Kontakt til
Søren.
Stolper og
stikkontakter

Ansvarlig
Conni

Ansøgning om LA
midler til marts
Skitser til ny
udformning af parken

Conni/Berit Marts 2018
E.
Berit J.
20.02.2018

Conni/Niels

Kontakt til Margareta
Jette
Fru Grøn laver mad og
fortæller om sundt
grønt
Thomas Fonseca
spiller
Arrangement
marts/april
Kontakt til Torup om
Ditte
fælles arrangement i
gryden til sommer
Niels giver
kontaktdata til Ditte

Dato
Primo
februar.2018
Feb.2018

20.02.2018

Status januar
Rykkes til
februarmødet

Kontakt til Flemming
Møller v. Berit J.
Søgning om LAG
midler
Madkurv m.v.
Evt. uge 30
Næste møde
Musikarrangementer Jazz eller andet
Ansøgninger mv.
TÆNK tanker
Visit Nordsjælland

20.02.2018

