Referat, forretningsudvalgsmøde onsdag d. 31/1-2022 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria
Deltagere: Jeanette Bækgaard, Josefine Bækgaard, Majken Johannesson, Morten WMP, Anker Broen, Lone
Sudergaard, Finn Kier-Hansen
• Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
• Økonomi v. Jeanette
På konto er der: 9.889 kr.
Der er brugt penge på besætningsgebyr (gederne)
med mere.
Jeanette gennemgik hastigt årsregnskab for 2021.
Dette præsenteres til årsmødet.
Jeanette gør opmærksom på, at vi skal være bevidste
om økonomien. Mange gode projekter har tæret på
kassebeholdningen. Så øget bevidsthed om

• Middelalderdage
Westvendsyssel Buelaug er inviteret til at deltage. De
afvikles 20.-22. maj. Der er godt i gang. Der
rundsendes snart et katalog af tilbud om at engagere
sig.
•

Projekter –
Hundeskov – Finn
Der er inviteret til møde den 2. marts kl. 19 i
Hammelhuset.
Cykelbane - Lone
Der arbejdes stadig med at etablere en
cykelbane.
Trinbræt – jordvold – byggegrundspriser – Anita
Der er opbakning til, at vi forfatter et skriv
vedr. trinbræt. Forfattes af Lone og Jeanette.

• Nyt fra Ajstrup
Borgerforeningen kæmper med især udgifterne til
forsamlingshuset. Det synes at være udfordrende at få
kommunal støtte. Jeanette og Lone gør opmærksom
på, at der er sat penge af fra kommunens side til netop
det formål.
Jeannette følger op med kommunen gennem LAK.
Der er gang i at lave et udelevested med bålhytte og
legeplads til store og små.

•

• Nyt fra Brændskov
Intet er blæst omkuld, alt er vel, melder Anker

Næste møde
Mandag den 28. februar kl. 19 i Hallen. Det er
samtidig SAMRÅDETs årsmøde.
På valg til årsmødet er Lone og Jeanette.
Finn færdiggør en dagsorden, som sendes til
godkendelse.

•

Eventuelt
Byudviklingsdamerne vil gerne med
enkeltstående projekter, men de vil ikke
bidrage til et større udviklingsprojekt, da vi er
gode til selv at stå for udviklingen.

• Nyt fra Borgerforeningen
Hallen er booket til 5. marts og fastelavnsfest. Der er
æggeløb 23. april. Der skal arrangeres et foredrag med
støtte fra Ajstrup-Sulsted sparekassefonden. 19.-20.
august bliver der byfest.
Der er behov for flere penge for vand ved søen, det
gøres der opmærksom på igennem Indblik
• LAK v/ Jeanette
Der er brugt tid på at skaffe uglekasser til Brønderslev
Ugleforening.
Der er generalforsamling 29. marts
• ROHB v/ Lone
Der er givet tilladelse til en ny bålhytten ved
shelterpladsen i Hammerbakker. Der er
generalforsamling den 21. april i kulturhuset i
Grindsted.
• Det grønne areal ved Brugsen
Kommunen tilbyder at udvikle det store grønne
område ved Brugsen. Samrådet støtter
udviklingsplanen, blandt andet med baggrund i, at
borgerforeningen også støtter dette. Der er flertal for
”projekt 2” med bløde kurver.

Der skal fortsat arbejdes på at sikre
badebroerne i søerne.
Således refereret
Finn Kier-Hansen

