ABAF Bestyrelsesmøde d. 2/3
Deltagere: Julie Abildgaard, Karin Fosdal, Helle Petersen, Asmund Bertelsen, Hans Horn (referent)

Dagsorden:
Generalforsamling
Kommunikationsgruppe
Ansøgning om midler fra kulturpulje + folkeoplysningsgruppe
Nytilflyttere
Alken som centerby? + Den ny Landdistrikspolitk
Betaling af hjertestarter
Forsikringer

Generalforsamling:
Hvornår skal generalforsamling holdes? Skal generalforsamling udskydes til at vi må samles flere
mennesker, så vi kan mødes fysisk? Normalvis skal regnskab sendes til kommunen d. 15.04, men kan vi i
stedet sende regnskab i forlængelse af evt. udskudt generalforsamling.
Aftaler: Asmund spørger kommunen om vi kan få dispensation til at sende regnskab efter afholdt
generalforsamling – evt. efter d. 15.04.21

Kommunikationsgruppe: Anne, Pernille, Karin, Julie og Hans har mødtes een gang om hvad vi skal have ud
af et evt. fællesmøde i byen og hvordan det skal gribes an. De har været i tænkepause og mødes igen
torsdag d. 04.03.21.

Ansøgning om midler fra kulturpulje + folkeoplysningsudvalg:
-

Folkeoplysningsudvalg er en bred pulje hvor man kan søge forskellige ting, herunder differentierer
fristerne for ansøgning.
Covid 19 kulturpuljen. Dækker udgifter og tab i forbindelse med covid 19.

Aftaler: Julie følger op på om ABAF kan søge Covid 19 kulturpuljen.
-

Overvejelse kan Mejeriet søge dækning af tab, ved manglende afholdelse af arrangementer?

Nytilflyttere
Der skal uddeles flyer og gavekort og en gave til Ursula og Danny oven på Mejeriet. Det gør Asmund.
Finn er flyttet ind :-D
Alken som Centerby? + Den Ny landdistriktspulje
Karin fortæller at hun i et skriv (?) fra Liv i Landsbyerne har set at Alken omtales som Centerby. Har det
noget faktuelt på sig eller er det en talemåde der er opstået og som breder sig?
Af materiale fra kommunen omtales Alken, Bjedstrup og Svejstrup eksempelvis alle som byer der er
udstykningsberettigede.
Det drøftes videre hvordan Alken betragtes lokalt – både inden for byskiltet, men også af nabobyerne.
Den ny landdistriktspolitik: Karin og Julie har været til møde om den ny landdistriktspolitik. Mødet foregik
online hvor deltagere blev delt ud i grupper, bl.a. med overskrifterne: Bosætning, erhverv, trafik.
Hvad kom der ud af mødet: Skolerne ønskes bevaret i landsbyområderne, også som incitament for at holde
gang i lokale fritidsaktiviteter. Derudover efterspørges cykelstier ikke kun i Alken, men også i andre
områder af kommunen.
Aftaler: Karin og Julie arbejder på at give et besyv til en landistriktpolitik. Det vurderes på mødet at Alken
har erfaringer med, hvordan det påvirker en landsby der bliver udstykket i byen.

Betaling af hjertestarter: Reparation af hjertestarter kr. 5400,-. Hjertestarteren har været sendt frem og
tilbage til reparation af to omgange.
Karin undersøger om Mejeriet og Købmanden vil være med til at dække regning? Regningen er et stort
indhug i ABAFs økonomi.
Trygfonden betaler for opsætning af hjertestartere, men repartition og vedligehold finansieres lokalt.

Forsikringer:
Asmund har undersøgt nærmere i forhold til frivillige forsikringer. Han har konsulteret Liv i Landsbyerne,
der har berammet 2000 frivilligtimer i årsværk. Det koster kr. 2000,- årligt.
Asmund har opsat møde med NEM forsikring, hvor det blandt andet drøftes hvor stor en forsikringspræmie
ABAF har behov for, i henhold til frivillig timer. I samme ombæring rådføres Asmund om
bestyrelsesforsikring.

Shelterplads.
Julie har fået årets første mail om booking af shelterplads. Det er observeret at shelterpladsen besøges
flittigt af gæster udefra.
Afventer at drøfter bookingsystem til den større plan for Shelterpladsen er drøftet på et fællesmøde.

Kommenterede [AHB1]: Er han flyttet ind?

EVT.
Søren Ryge arrangement er flyttet til d. 07. Okt. 2021.
Byfest d. 21.08.21 om alt går vel. Op på beatet i forhold til at finde band

