Referat – Vandel Borgerforening
Onsdag d. 06.11.2014
Fremmødte: Ricky, kristian, johanne, karen, michael, jannie
Fordeling af roller i den nye bestyrelse:
Michael Knudsen (formand)
Ricky roy Nielsen (næstformand)
Karen S. Hellerup (kassér)
Kristian Bøtkjær (sekretær)
Johanne (bestyrelsesmedlem)

Medlemskort:
Janni bestiller medlemskort ved Vistaprint.
Kristian ser flyer igennem og så ligge den op på gmail.
Karens mobilepay skal stå som afsender
vi skal have lavet et udkast til ugenavisen (Johanne)
Arrangementer:
Vi planlægger det årlige fakkeloptog, som søndag d. 29.11.2015 kl. 16.30 ved museet. Kristian B.
henter juletræ og lyskæder, Karen sørger for fakler, knæklys og sange. Som tak for hjælpen til for
jultræ har vi valgt at forære ham et medlemskab samt et gavekort til Vandel Kro. Info om fakkeloptog
vil blive slået op på hjemmesiderne facebook, børnehaverne, frisøren samt i Brugsen.
kristian skal finde brochuren frem og snakke med jørgen og han arrangere julemand og godter og
musiker.
Forslag til arrangementer:





Michael har fundet ud af 2 forskellige aktører der kan afholde ølarrangerement.
o Til ca 200kr pr person.
o Michael giver info videre.
Foredrag på kroen af Hasse som cyklede tværs over USA
o Kristian spørger Hasse om han laver foredrag om hans tur.
Foredrag af svend åge hansen om vandel






Pers høgsberg
Schaerfel
Sommerfest/byfest måske i fremtiden
Evt noget samarbejde med brugsen om sommerfest for at brande os.

Kvartalsvis nyhedsbrev:
Nyhedsbrev tilmeldingslisten, Facebook, brugsen


Dem der sælger kort skal sørge for at få en email adrresse.

Opdatering af hjemmeside:




Michael scanner johannes forslag og sender det til gmail
Billeder af os i bestyrelsen inden opdatering af hjemmeside.
o Billeder tages på kroen
Jannie spørger kalle

Branding af 4 høje:


Velkommen til folder
o Dem der har overskud kan kan sende forslag til vandelborgerforening@gmail.com
 Karen vil godt

Aktiv samarbejde med øvrige lokalråd i vejle kommune samt større samspil mellem diverse
foreninger:




Samlet firehøje erhvervs for
Brande os som firehøjeland
Se om vi kan forbedre hjemmeside,

Julebanko:
d. 14.12.2014 kl 19.00– Bestyrelsen samt et par frivillige uddeler de sædvanlige sponsorer og prøver
at få nogle præmier herfra.

Næste møde: 13-1-2016 kl 1930 på kroen

