Referat – Vandel Borgerforening
tirsdag d. 25.10.2016
Fremmødte: Peder, Puk, Ivan, Britt, Dorthe, Berit
Ikke tilstede: Janni
Tilstede over skype: Kristian
Fordeling af roller i den nye bestyrelse:
Formand:
Dorthe Petred Riise Haddaj
Fasanvej 51
7184 Vandel
TLF: 53 25 43 82
Næstformand
Britt Vad Jørgensen
Mørupvej 5
7184 Vandel
TLF: 22 24 76 76
Kasserer
Puk Baltsersen
Gyvelvej 5
7184 Vandel
TLF: 60 19 21 47
Sekretær
Berit Vejlgård Kristensen
Randbølvej 17
7184 Vandel
TLF:51 16 09 94
Bestyrelsesmedlem
Peder Andersen
Falkevej 7A
7184 Vandel
TLF: 61 28 50 49

Website administrator plus facebook admin samt kontakt til kommunen og erhvervsforeningen:
Kristian Bøtkjær
Grindsted vej 22
7184 Vandel
Tlf 28894144

Medlemskort:
Berit bestiller medlemskort ved Vistaprint.
Kristian laver et udkast til ugenavisen hurtigst muligt
Arrangementer:
Årlige fakkeloptog, er søndag d. 27.11.2016 kl. ved Vandel museet. Tidspunkt vil blive meldt ud
senere på facebook, www.7184.dk samt vores opslagssteder.
Kristian B. henter juletræ og lyskæder. ( Ivan prøver lige at se om han kan skaffe et som sponsergave )
Dorthe sørger for fakler, knæklys og sange.
(Som tak for hjælpen til for juletræ valgte vi sidste år at forære ham et medlemskab samt et gavekort
til Vandel Kro.)
Info om fakkeloptog skal slås op på hjemmesiderne, facebook, børnehaverne, frisøren samt i Brugsen.
Berit skal finde brochuren frem og Dorthe snakker med Jørgen og han arrangere julemand og godter
og musiker.
Forslag til arrangementer:

Medlemskab:


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

Opdatering af hjemmeside:


Billeder af os i bestyrelsen inden opdatering af hjemmeside.

o Billeder tages på kroen
o Kristian sørger for at det kommer på hjemmesiden.
Aktiv samarbejde med øvrige lokalråd i vejle kommune samt større samspil mellem diverse
foreninger:
Kristian sørger for at se om han kan skaffe os nogle af de puljer som Vejle kommune laver til
landsbysamfundene. Han vil holde bestyrelsen opdateret til evt møder.
Julebanko:
Den 19 December – Bestyrelsen samt et par frivillige uddeler de sædvanlige sponsorer og prøver at få
nogle præmier herfra.

Næste møde: 9-11-2016 ved Vandel Kro både den nye og gamle bestyrelse.

