Referat fra bestyrelsesmøde i ABAF
2. februar 2021
Mødet er afholdt digitalt
Til stede:
Karin, Asmund, Hans Horn, Thomas G, Helle P og Julie
Dagsorden:
1.Fællesmøde i Alken om udstykninger/kommunikation. Anne og Pernille B er med på
planlægning- digitalt eller fysisk, og hvordan kommer vi videre herfra?
Julie mødes med Anne og Pernille en af dagene, de har bedt om et ”for”-møde. Vi vil
snakke os lidt ind på hvad vil skal stille op med borgermødet. Herefter holder vi et møde
digitalt med de fra ABAFs bestyrelse der gerne vil være med i arbejdet omkring at sikre
god kommunikation i byen, sammen med Anne, Pernille og Julie. Der vil blive indkaldt til
det fælles møde snarest. Det er ikke et must at alle fra bestyrelsen er med i processen,
men dem der har lyst. Man kan sige at der nedsættes en arbejdsgruppe under ABAF der
arbejder videre med denne problematik.
2. Fastelavn 14/2 - skal vi gøre noget sjovt og corona-sikkert?
Julie og Asmund har talt lidt om at lave noget hyggeligt og corona-sikkert, for byens børn
d.14 når der er fastelavn. Hans har et forslag med fra Line om at børnene kan gå rundt i
byen med et fastelavnsris, og så kan de husstande der har lyst have pyntet en busk eller
et træ i haven med slik/penge/pynt som man kan hænge på sit fastelavnsris. Det hele skal
selvfølgelig være pakket og sprittet efter retningslinjerne. Til sidst vil Julie gerne sammen
med Mogens og bageriet byde på en fastelavnsbolle foran købmanden, til byens børn.
Julie tager ideen med videre og melder ud på ABAFs vegne, sammen med Line.
3. Opdatering på fællesmøde i Landsbyforum og LIL, Karin og Julie deltog på møderne.
Karin og Julie deltog på Liv i Landsbyernes bestyrelsesmøde, på opfordring fra LIL. Det
var et formøde til mødet i Landsbyforum. Vi diskuterede frem og tilbage omkring LIL´s rolle
ind i landsbyforum, hvor de repræsenterer vores landsbyklynge. ABAF har før lagt vægt
på, og vi understregede igen at det er utroligt vigtigt at LIL gør en indsats på at deres rolle
forankres i borgerforeningerne i vores område. Det er vigtigt at de tager mandatet alvorligt
og holder en 100% åben kommunikationsvej til og fra borgerforeningerne. Der er flere
problematikker i arbejdet omkring Landsbyforum og LIL og det er vigtigt at projektet bliver
gennemarbejdet og er bæredygtigt for alle landsbyerne.
Det var også et af temaerne på det store fællesmøde i Landsbyforum, hvor Karin og Julie
også deltog digitalt, sammen med 60-70 andre borgere fra hele kommunen. Mødet var
godt og Landsbyforum blev taget godt imod af alle. Der ligger et stort arbejde forude ift.
Forankring, opbygning og legitimitet. Vi bakker op om både LIL og Landsbyforum fra
ABAFs side, og sørger for at holde os opdaterede.
4. Opdatering på forsikringer og bankskifte
Asmund kan endelig berette at vores bankskifte til arbejdernes landsbank er gået
igennem. Vi har lige nu en konto i begge banker, og når de sidste papirer er underskrevet,
flyttes vores indestående i Danske Bank over, og den konto lukkes. Derfor er det vigtigt at
vi forbereder en overgangsperiode for alle medlemmer, så vi ikke mister nogle af de faste

ind-betalere. Asmund rådfører sig med vores nye bankrådgiver om den proces. Vi har
tidligere aftalt at bankskiftet var en god anledning til at komme hele byen rundt, stemme
dørklokker og sørge for at alle der har lyst er medlemmer og betaler i marts! – Den plan
holder vi fast i, og vi planlægger evt. at gå byen rundt i april. Asmund sørger for at få lavet
et brev til at lægge i postkasser, inden næste møde i marts.
Asmund har også undersøgt om vi skal dækkes ind ift. En frivillig-forsikring. Der er en del
uklarhed på det område, når man søger svar rundt omkring. Asmund vil fortsat forsøge at
få tips fra LIL/Gewitz, fra banken og evt. fra kommunen. Han arbejder videre med det.
5. Eventuelt
Alken-folderen… der skal printes flere, den skal evt. opdateres. Købmanden vil muligvis
have den digitalt. Vi i ABAF vil umiddelbart gerne have den på papir fortsat. Hans kigger
folderen igennem inden næste gang og Thomas havde muligvis også nogle rettelser. Vi
ser på at få tryk lidt flere til brug f.eks. til velkomst af ny-tilflyttere.

