Bestyrelsesmøde i Vandel Borgerforening
Dato: 6. maj 2020
Fraværende: ingen

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2. Siden sidst
● Aflysning af Familieløb og Skt. Hans
Vi har ligesom mange andre i omegnen aflyst vores arrangementer pga.
coronavirus og myndighedernes retningslinjer for forsamlinger.
● Fælles projekt med VUR (Sæt lidt kulør på tilværelsen under corona)
Det er gået fint - dejligt at folk er med på den :-)
● Dokumenter til lokalmuseet
Celia fra lokalmuseet har hentet en masse gamle dokumenter fra
Borgerforeningens arbejde gennem tiden. Borgerforeningen opbevarer
stadig regnskaber samt bilag fra de sidste år.
● Ren by udskudt til 19. sep. 2020
● Opdatering af vedligeholdelesarealer i byen
Vi er blevet gjort opmærksomme på en gammel aftale mht. vedligehold
af stien startende ved Gyvelvej. Der er snakket med ejerne af Randbølvej
51, og der vil blive udarbejdet retningslinjer for, hvordan stien skal holdes
i fremtiden.

3. Afstemning af regnskab (aftale om møde med revisor)
Jess tager kontakt til Henning og aftaler møde.

4. Vedligeholdelsesarealer i byen
- Indkøb plæneklipper til Borgerforeningen
Borgerforeningen har ansvaret for vedlighold af flere arealer i byen.
Borgerforeningen har indkøbt en plænetraktor samt kanttrimmer til brug
til alle vedligeholdelsesarealer i byen, som foreningen har ansvaret for.
VUR har givet et bidrag på ⅕ af prisen, hvilket vi er meget taknemmelige
for. Borgerforeningen forpligter sig derfor på at slå græsset ved
flagstængerne ved indfaldsvejene.
Aftalen er at Henrik Nordahl Hansen står for vedligeholdelsen - og han vil
gerne have hjælp af lokale borgere. Randi laver et opslag.
Der er tegnet forsikring på plænetraktoren og tilkøbt service til den.
- Retningslinjer for brug og opbevaring af plæneklipper til
vedligeholdelsesarealer
Der er udformet en dokument med retningslinjer for brugen.
- Bålhytten og området omkring bålhytten
Vi holder kontakten med VUR omkring vedligeholdelse og opdatering af
området ved bålhytten. De er i kontakt med kommunen for renovering af
området. Aftalen mellem Vejle Kommune og borgerforeningen er 10 år
gammel og skal forhandles igen i 2021.

5. Reviderede vedtægter for borgerforeningen
Borgerforeningens vedtægter har i mange år trængt til en opdatering.
Henning Nørbygaard har sammen med borgerforeningen udarbejdet
forslag til reviderede vedtægter for foreningen. Disse bør offentliggøres
og vedtages inden næste ordinære generalforsamling senest okt. 2020.
Vi melder en dato ud efter sommerferien. Det kan evt. blive umiddelbart
før den ordinære generalforsamling.

