
Møde i Støtteforeningen Byen iByens Venner
Mandag den 10.9. 2018 klokken 17.30 på BV

Dagsorden

1. Spisning
2. Konstituering
3. Evaluering af generalforsamling.
4. Kræmmermarkedet
5. Ansøgninger
6. Regnskabet
7. Eventuelt

• Planlægning af julemarked 2018 (BV deltager kl 18.00)
• Nye medlemmer (mgl. Medlemsindtægter), samt folder (Louise)
• Ajourføring af hjemmeside
• Næste møde

Referat

Ad 1. Sandwich fra Ruteren

Ad 2. Bestyrelsen konstituerede sig med Bente som formand , Elsebeth som næstformand, Else som
kasserer, Louise som sekretæt og Ole som menigt medlem.

Ad 3. Generalforsamling
Fint, at den blev holdt inden familiefesten. Dog var det et problem, at der blev solgt færre 
medlemsskaber, idet alle fra bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Næste år må to gå fra 
generalforsamlingen for at sælge.
Et af de store spørgsmål på generalforsamlingen var i det hele taget, hvordan vi kan få flere penge 
ind.
Vi har tidligere talt om butiksindehaverne i Aalestrup, imidlertid støtter de gennem gaver til 
julemarkedet, så svært at bede om mere. Vi aftalte, at vi må være mere ihærdige med at få flere 
beboere til at støtte og evt. personale.

Ad 4. Kræmmermarkedet var velbesøgt og gave et pænt udbytte. Næste år kan vi måske få et endnu 
større udbytte, hvis vi tilpasser indkøb af pølser m.m til et realistisk salg. Else undersøger, hvor 
meget, der blev købt ind. Næste år skal vi mødes lidt tidligere for at nå forberedelserne, 
eksempelvis kaffebrygning.

Ad 5. Ingen ansøgninger

Ad 6. Regnskabet blev gennemgået.

Ad 7. Evt.
• Julemarkedet

Salg af lodder. I invitationen skal der stå, at der bliver solgt lodder til julefrokosterne. Et problem at 
få solgt på Rosengaarden, hvis man igen holder julefrokosten om aftenen.
Vi pakker gaver ind på BV torsdag før julemarkedet. 
Maj Christoffersens far sponsorer gavekort som juletræ (lod nr. 100).



Huskeliste
Else tager bånd, gavepapir, klistermærker, lodder og bøtter med.
Else sælger Borgergade 23 K og M. Elsebeth Bøgen og Krogen. 
Rosengaarden, Dalvangen, Borgergade 6 og Lucernevangen fordeles senere.
Bente kontakter Lise vedrørende gaveliste og afhentning af gaver.

• Medlemsliste
Vi sender en mail eller et brev ud til de medlemmer, der ikke har betalt.
I folderen skal det konkretiseres over for personalet, hvad man kan ansøge til, og hvem der kan søge
- hvem er ”tilknyttede”. Vi skal have folderen med til julefrokosten. Folderen skal mere ud at 
arbejde.

• Hjemmesiden
Der blev taget et nyt billede af bestyrelsen. Tekst mangler at blive formuleret.
Bente sørger for mødedatoer på hjemmesiden og tidspunkter for, hvornår ansøgninger skal være os i
hænde.

• Næste møde: 21.1. 2019, klokken 17.30 på BV

Punkter:

Teksten i folderen
Henvendelse til folk på medlemslisten
Evaluering af julemarkedet

Referent
Marie-Louise Børresen


