SHH Bestyrelsesmøde d. 11.12.2018
Tilstede: Lasse, Kurt, Henrik, Niels, Lone
Afbud: Sanne
Referent: Lone

Projekt & Finansiering
Vi fik afslag på vores ansøgning i Landsbyforum. Vi har ca. 11.000 kr. i kassen og Lasse mailer et forslag til
DGI, om at vi kan betale et a conto beløb. Helhedsplanen skal opdateres, gerne inden næste ansøgningsfrist
d. 15.01.19. Hvis det ikke kan lade sig gøre at få hele helhedsplanen opdateret inden tidsfristen, undersøger
vi om der eventuelt kan laves et tillæg der kun omhandler Søholmhus. Lasse kigger svaret/ afslaget
igennem og tjekker op i forhold til om næste ansøgning skal laves anderledes.
D. 3. januar mødes Lasse med klyngens temagruppe Faciliteter, Idræt & Kultur hos Thomas Laustsen for at
fastlægge strategiprocessen, med baggrund i LOA’s anbefalinger. Dernæst skal alle temagruppens
medlemmer inddrages i processen, der muligvis også skal tilpasses hen ad vejen.

Kommunikation
Plan og boligudvalget har lavet en vægtet liste over kommunens bygninger. Søholmhus er ikke er ikke
nævnt på denne liste. Men det er aktivitetshuset. Niels skriver til plan og boligudvalget så der kan blive
fokus på at Søholmhus projektet kommer med i ejendomsstrategien.
Kurt har lagt nogle sider om Søholmhus ud på klyngens hjemmeside. Disse sider skal placeres i Infoland
således at det bliver vores egen hjemmeside, med eget domæne, under landsbyklyngen. Kurt arbejder
videre med hjemmesiden. Niels finder ud af om det er ham eller Tommy der har domænet søholmhus.dk.

Aktiviteter
Vi har møde med skole, SFO og børnehuset på skolen d. 17. december kl. 17. Der er udsendt forslag til
dagsorden.

Generelt
På vores næste møde i januar skal vi fastsætte dato for generalforsamling 2019.
• Gennemgang af vedtægterne
• Fastsættelse af kontingentet. Det er ikke beløbet men antallet af betalende medlemmer der betyder
noget.
Lasse er blevet opfordret og har valgt at stille op til landsbyforeningens bestyrelse. Fint hvis vi også møder
op og bakker op 😊

Side 1 af 1

