Bestyrelsesmøde i Vandel Borgerforening
Dato: 9. marts 2020 hos Jess
Fraværende: Henrik (supp.)

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2. Afstemning af regnskab
Godkendt
3. Status på afholdte aktiviteter
- Fastelavn 2020
Det gik super fint. Dejligt med så god opbakning. Rigeligt med slik
og fastelavnsboller. Pladsen var fin. Godt at tønderne var malet af
børnehaven. Fint at der var lukket af til den nederste del af
SFO’en. Borde + stole sat op i garderoben blev brugt en smule. Der
kom et par nye medlemsskaber :-)
Kunne vi invitere Dagli’ Brugsen til et samarbejde næste år?
- Klappe kid-dag
Succes! Mange besøgende. Nemt at afvikle. Fint tidspunkt og
tidrum. Det må gentages!
4. Planlægning af kommende aktiviteter
● Familieløb 11. juni 2020 (opstart)
Ny dato: Torsdag d. 4. juni 2020
Tanker til arrangementet:
- Et løb for børn og voksne - uden chip!
- Opstart 17.15. Løbsstart kl. 17.30
- Vi skal have lavet en rute (bruge aktivitetsstien?) som evt.
løbes flere gange.

- Der skal søges om at lave motionsløb?
- Start ved Vandel hallen. Afslutning på boldbanen ved Vandel hallen
(spørg Jytte). Hvad med strøm til pølsevognen?
- Kan vi samarbejde med Roadhouse? (Jess forhører sig)
- Den store grill eller pølsevogn?
- Telt op?
- Kan Jørn sælge øl osv. fra sin tuktuk?
- Hoppeborg/hoppepude på boldbanen?
- Start i tre grupper (løbe hurtigt, lunte, gå)
- Tre/fire distancer? (1,5 - 3 - 4,5 - 6 km)
- Gevinster - sponsorgaver?
- Brugerbetaling:
25 kr. pr. deltager
Børn under 12 år gratis ifølge med voksen
Tilmelding er nødvendig.
(På eget ansvar…. forsikring)

● Ren by 2020
- Vi er tilmeldt gennem Vejle kommune og Naturstyrelse.
- Der kommer ingen container i år. Vi “gi’r et praj”.
- Der er indkøbt 10 stk. tænger + dem vi har hos Karen
- Handsker + sække kommer kommunen med. Læsses af hos Ricky.
- Gennemgang af bilag med idéer fra VUR
- Jess, Ricky og Randi mødes med medlemmer fra VUR
- Jess snakker med Roadhouse om at sponsorer pølser + evt.
Brugsen
- Hvor starter og slutter vi? Det gamle Vandel Autoværksted (Jess
forhører sig ved Torben)
- Hvem kører rundt med trailer og samler sække op?
- Ruter (4-5 ruter) til affaldsindsamling
Laminerede kort (Randi tjekker op)
- Invitation sammen med VUR

