Bestyrelsesmøde i Vandel Borgerforening
Dato: 5. august 2020 hos Jess
Fraværende: (alle tilstede)

1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt

2. Afstemning af regnskab + regnskabsmøde med revisorer
Der blev afholdt møde mellen kasserer og de to revisorer mandag d. 3.
august 2020. Difference på 1,04 kr.

3. Ren by 19. sep. 2019
Måtte udskydes fra 26. spril pga. corona-situationen.
I feb. kom VUR med nogle gode idéer til at friske byen op. Mange af de
nye tiltag er allerede udført. I år samler vi skrald som sædvanligt og tager
hundeskoven og legepladsen ved Brugsen med på programmet også.
Jess spørger til faciliteter, hvor vi kan starte og slutte dagen.
Ricky har kontakten til kommunen. Der kommer ingen container i år.
Dagen starter kl. 10.00.
Der vil være varme pølsehorn og kolde øl og sodavand, når vi er færdige.
Randi laver opslag (fysisk og på facebook).

4. Åben landsby (fremtidigt arrangement i 2021)
Klargøring til mødet 10. aug. med VUR, repræsentater fra skole,
børnehave, hallen og lokale virksomheder.
Borgerforeningen glæder sig til at bidrage på dagen både med lidt
økonomi og som ambasadører for byen!

5. Dato for generalforsamling 2020 (+ nye vedtægter for foreningen)
De nye vedtægter ønskes vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamling d. 21. oktober 2020 kl. 19 efterfulgt af ordinær
generalforsamling for foreningen.
Afholdes i Vandel Hallen.
Invitation udsendes.

6. Opdatering om bålhytten fra VUR
Vejle kommunes beskæftigelseshold er ved at renovere bålhytten og
borde-bænkesæt dernede. Området bliver lettere at vedligeholde for
borgerforeningen, da borde-bænkesæt kommer i en ramme med
perlegrus.
Det bliver bare flot :-)
- Forspørgsel fra stigruppen vedr. græsslåning på et stykke af
hjertestien
Borgerforeningen hjælper med at slå græs i resten af 2020,
efterfølgende afholdes møde om fremtidig slåning vedrøende
udgifter til brændstof og vedligehold.

7. Evt.
Måske var det en idé at få indkøbt nogle gule veste til borgerforeningens
bestyrelse?

