
 

 

Referat fra mødet 19.4.2018 

_________________________________________ 

Tilstede: Tommy, Keld, Frederik, Esther og Jan (referent). Fraværende: Per og Frederik. 

1. Planlægning af kontingentindsamling 

Betaling via mobilepay – opslag inden på FB og der kan betales inden, så går vi ikke forbi. 

- Jan laver sedler og kontingenter 

- Jan laver vejoversigt taler lige med Susanne 

- Tommy/Frederik kopierer sedler 

- Jan laver opslag på FB og standere 

Vi mødes lørdag d.26.5 kl. 14 ved idrætcenteret og fordeler veje. Lørdag d. 2.6 kl. 12.00 er der 

sandwich – (Esther køber) for alle deltagere – ved shelters. 

2. Planlægning af arbejdsdag 

Følgende skal laves og ansvarlig: 

- Markering af discbanen og opsætning af skilte – ansvarlig Jan 

- Kløver laves, tag til sheltersbrande, blomster/jord – Tommy og Keld – undersøger også med 

brænde 

- Stier ind i buskadset, rydde ved grønne områder  – ansvarlig Esther  

- Flis ved shelters og op i skoven – Esther – husk at spørge 30.4. 

- Løg/blomster ved infostandere (Per) husk at spørge SEB 30.4 

- Gennemgang af flagstænger – (Esther og Keld) Evt. maling af disse. 

Esther køber sandwich. Tilmelding på FB. Keld sørger for drikkevarer. 

Aftenen hygge i foreningens fælleskab. Pizza til aftensmad – eller grillning, holde på lavt 

niveau. Vi holder det ved Keld og Susanne. De vurderer hvordan og hvad. 

3. Tøj - fælles bytøj, status 

Sættet er klar. 799 for fire dele. Logo foran – vi mangler lige at definere tekst. Se sættet HER 

Vi ønsker følgende opsætning: www.skibbild-noevling.dk ned at benet. Et aktivt fællesskab, 

sammen med benet. 

Kan bestilles online nu – alle foreninger kan bruge dette og få deres eget logo på også. 

Jan skriver til de andre idrætsforeninger om dette. 

4. Landsbypedel – møde. 

Møde med Herning kommune ift. ordningen er aftalt til 30.4 kl. 17.00. Mødested ved Jan, Jættevej 

62. Vi går en tur i det grønne område med dem og aftaler hvordan vi hver især kan bidrage til 

udvikling og anvendelse af pedelordningen. Tommy, Esther, Jan. 

5. Status ansøgninger - nogle søgt? 

Ingen aktuelle. Frivillighedsprisen er dog indstillet til personer i byen og præmien er peget på kunne 

gå til udvikling af spiluniverset. 

http://www.skibbild-noevling.dk/


6. Skriv til kommunen om spiludvidelse – opfølgning 

Jan finder dato til oplæg vi laver sammen. Skal være færdig inden sommerferien jf aftale med 

kommunen. Alle der kan melder tilbage og laver oplæg sammen. Pris for discgolf er 30.000 – vi 

tager få ting af gangen og laver en langtidsplan for etablering. 

7. Udlejning shelters og telte – forespørgsel under VM i ishockey. Pris til borgerforeningen 50 kr. pr. 

person pr. overnatning. 

8. Bannere ved indfaldsveje 

Tommy har  bestilt og de kommer indenfor en uge. Jan tager fat i Leif Risom for at høre om vi må 

sætte op ved Gødstrup. Tommy sætter op. Siger til når dette skal gøres så alle kan hjælpe 

9. Ny dronevideo.  

Frederik laver nogle mindre klip – og sætter dem sammen. Derudover en ny video fra DNV til 

Gødstrup 

10. Evt.  

Jan afklarer dato for hvornår cykelstien er færdig – incl. Lys. Happenings laves når dette er tifældet. 

 

 


