
Bestyrelsesmøde Borup Erhverv  

Dato: 14. januar 2020 kl. 19:00 

Sted: Claus Olesen, Odinsvej, Dyndet 

Til stede:  
Claus Olesen (CO)  
Kenni Rasmussen (KR)  
Rolf Larsen (RL) (ref.)  
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Evaluering af juletræstænding og Lucia optog.  

4. Planlægning af GF 

5. Planlægning af fyraftensmøde med Sparringspartnerne 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

1/  

Godkendt 

2/  

Godkendt 

3/  

Juletræstænding 

Følgende forbedringer til Juletræet:  

Stjerne i toppen, markant flere lyskæder 

Program skal planlægges så der er underholdning under hele arrangementet, og sidste punkt skal være 

julemanden.  

Der skal også være underholdning som er mere målrettet børn.  

Podie kan være en mulighed fremover.  

Flere små juletræer til Hovedgaden.  

Baggrundsmusik under hele arrangementet.  

Der skal være faste aftaler som skal indgås allerede nu, som bliver aftalt detaljeret. 

Tager punktet op ved første bestyrelsesmøde efter GF i 2020.  

Varmestandere kan overvejes.  

Lave konkurrencer så daginstitutioner og andre som gerne vil pynte et juletræ.  

 

Lucia optog 

Der bliver én klasse næste år.  

CO tager kontakt med Borup Skole, så de også stiller med en klasse.  

Køb af elektriske Lucia Lys.  

Kop og Kande forespurgte om de kunne gå en tur i butikken. Dette blev afslået grundet det tager for lang 

tid 

 

CO ordrer 60 mærkater og sender til korrektur hos øvrige i bestyrelsen.  



4/ 

Datoen er sat til den 11. februar  

Der opfordres til at flere melder sig som bestyrelsesmedlemmerne.  

RL kontakter Mette Lystrup for at få Malerforretningen med.  

Regnskabet bliver gennemgået med revisor den 17. januar. 

Visioner, at vi etablerer et maj marked. Den afhænger af, at der er nogen der deltager.  

Skal gennem gå indkomne forslag.  

KR gør op hvor mange medlemmer vi har pr. 11. november 2019. 

 

KR taler med Revisor Lysehøj om at fremsætte forslag om at momsregistrere foreningen.  

RL udsender indkaldelse.  

KR opdaterer medlemsliste og sender til RL.  

Søren Jensen bliver spurgt om han vil være dirigent. RL sørger for dette.  

 

5/ 

Dagsorden modtages af CO den 15. januar.  

RL sender indbydelse ud lørdag formiddag den 18. januar.  

6/ 

Den 9. februar hos CO. KR tager fødselsdagskage med.  

7/ 

Afholdelse af marked i maj i Borup. Dette er noget som vi gerne vil have op at stå i samarbejde med de 

handlende i Borup.  

 


