ABAF 5/1 2021
Til stede: Karin Fosdal, Pernille Benzon(til punkt 1), Hans Horn, Julie Abildgaard, Thomas Glud, Asmund
Bertelsen. Mødet er afholdt digitalt.
1. Fællespladsen: Status på indkomne input, samt planlægning af brainstormmøde(digitalt) og genåbning af
plads samt booking fra 1 april.
Legeplads status, skal der søges puljer?
Julie redegør for processen indtil videre, for at Pernille kan få et indblik i vores tanker. Pernille har input til
proces ift. de fonde der er ansøgt, vi skal være opmærksomme på at overholde alle de kontraktuelle forhold,
hvis der opstår ønske om at lave ændringer på pladsen.
Vi er i proces omkring brugen af pladsen, og hvordan vi får det bedste ud af de faciliteter vi har. Skal vi have
en bom? Det tages med til det fællesmøde vi planlægger. For at komme godt igang med den nye sæson
skal vi:
Kontakte Knud for at få en underside på alken.dk der fortæller om regler og forhold ved. booking. Asmund og
julie sørger for at der er opdateret på diverse platforme med de rigtige retningslinjer, samt at de retningslinjer
kommer på alken.dk.
Legeplads: legeplads gruppe vil se på muligheder for at søge lokale puljer til anlæg af legeredskaber.
Pernille har gode input til anlæg af legeplads samt ansøgning af fonde. Det er videresendt til gruppen.
Derudover en god dialog omkring fremtidig brug af pladsen. ift. mange besøgende. Vi aftaler at holde et
fysisk møde, for alle interesserede i Alken, der rummer både shelterplads og legeplads efter påske, når det
forhåbentlig er muligt.
2. Udstykninger:
- Aneshøj 2: Status på proces. Opfordring til at sende høringssvar - Hans genfinder teksten og sender til
Knud.
- Enggården/Fabulas: Diskussion om standpunkt ift. proces og mails fra Fabulas. Vi vil gerne hjælpe med at
holde et fysisk borgermøde omkring fabulas, hvis Fabulas har noget at fortælle til byen. Derudover afholder
vi os fra at gå mere ind i en korrespondance med Michael Eberhart. Han har skrevet til Julie og Ditte (LIL) i
julen og inden nytår, for at få et møde.
- Status på kommunikationen i byen, hvad kan vi være behjælpelige med som ABAF? Vi vil gerne planlægge
et fysisk borgermøde for Alken, og tage Anne med i processen. Få en dato meldt ud til folk, og gå i proces
omkring møde og dagsorden. Det vil føles godt at handle. Derudover er vi enige om at det er en svær tid for
byen, især når der er så tunge emner der skal diskuteres. Corona har udfordret vores kommunikation og
vores fællesskab. Vi som bestyrelse føler af og til at vi bliver holdt op på at “gøre noget ved” tonen i debatten
eller stemningen i byen. Det vil vi mene er vores alle sammens ansvar, ikke os fem i bestyrelsen.
3. Afrunding af feedback på vores skriv om foreninger, sendt ud 23/12. God feedback, dejligt at få skabt
overblik - selvom det blev i sidste time inden jul.
4. Diverse: -Har alle fået indflytter buket? Ja! Karin tager den sidste familie.
-hvem deltager på møde i lil 12/1? Hans, Karin og Julie.
-hvem deltager på møde i landsbyrådet. 14/1 karin og julie
-forsikringer - vi har længe talt om en frivillig-forsikring. Asmund følger fortsat op på det.

