Ref.: Bestyrelsesmøde i Borger og Handelsstandsforeningen den 16/ 3. 2021
Afholdt hos Meny i Østergade. Kl. 1900 – 2100.
Tilstede: Bo D. Henriksen, Morten Pedersen, Line Krogh Lay, Birgit Heinsen (telefonisk) og Preben Kosiara
Preben Kosiara blev udpeget til referent.
Formandens orientering: Formanden kom rundt om mange ting, som der er sket siden sidste møde.
Det er endnu ikke lykkedes at få lavet en formandsoverdragelse af forskellige årsager, der er heller ikke sket
en kassereroverdragelse på grund af sygdom hos den nye kasserer. Tina Ringsmose varetager derfor stadig
kassererposten.
Banken skal have div. oplysninger af bestyrelsesmedlemmerne (det er et krav til alle foreninger) så
formanden udbad sig derfor oplysninger som så skal sendes til banken.
Det planlægges at der afholdes Bye Night den 2. juli og den 27. august.
Der blev talt om aktivitetsudvalg. Det er bydende nødvendigt, at der kommer nogle personer til at tage del i
dette arbejde. En del emner blev nævnt og der vil blive arbejdet videre med dette.
Foreningen er ved at få en ny hjemmeside, formanden fremviste det foreløbige resultat, for de
tilstedeværende, det så rigtigt spændende ud, formanden havde arbejdet en del med siden og havde derfor
også fundet frem til nogle forbedringer, foreningen udsteder nogle gavekort og der skulle findes en løsning
på hvordan disse skulle kunne virke i forhold til den nye hjemmeside.
Foreningens julebelysning har set bedre dage, det har været drøftet igennem flere år. Bo er kommet i
kontakt med et firma som gør det i sådanne artikler, han kunne fremvise nogle eksempler på hvordan,
noget sådant kunne gøres, men det tages op igen senere, da foreningen har en aftale som løber lidt endnu.
Der har været opstillet nogle bøtter i forretningerne til hjælp til julebelysningen, ikke alle bøtter er blevet
indsamlet endnu, da ikke alle forretninger er blevet genåbnet. Det foreløbige resultat er rigtigt fint.
Foreningen fejrede åbningen af dele af butikslivet igen, ved at dele Kaffe og Kage ud på Nytorv lørdag den
6. marts. Det var også lykkedes at mobilisere ”Flagholdet” så der var rejst flag i byen. Kagerne var sponseret
af Heinrichs Bageri og kaffen af Traktørstedet Højeruplund. Folk fra Horisonten passede kaffevognen.
I forhåbning om at Corona restriktionerne bliver ændret, prøver man at gennemføre et møde for
butiksindehaverne i samarbejde med Erhvervsforeningen, dette tænkes afholdt på Tinghuset den 12. april.
Generalforsamling i Foreningen er planlagt til den 27. april. Der skal findes nogle nye medlemmer til
bestyrelsen.
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