Ravnstrup by og omegns borgerforening
REFERAT
Ekstra ordinært bestyrelsesmøde den 06-06-2016 hos Poul Erik Hansen (formanden)
Fremmødte: Hele bestyrelsen samt webmasteren (WM)
Dagsorden: Hvordan præsenterer vi på Snapstinget den 25. juni 2016 vores by Ravnstrup bedst
muligt.
Formanden bød velkommen til dette haste indkaldte bestyrelsesmøde og var vært med vand/øl og
senere et veludstyret kaffebord. Og som formanden udtrykte det: ”Når en lejlighed bød sig, så
bør vi altid møde op til de arrangementer, der har noget med byen at gøre. Det vil ubetinget
gøre det nemmere, den dag vi skal ansøge kommunen om et og andet, herved viser vi, at vi
engagerer os i vores by”.
Referent: Paul Erik (WM)
WM gav et kort referat fra planlægningsmødet på rådhuset den 2. juni, hvor formanden og WM
deltog. Kort fortalt gik det ud på, at hver medlems by i Viborg Landsbysammenslutning den 25.
juni fra kl. 10.00 til kl. 14.00 med helt frie hænder kunne få adgang til Snapstinget på Nytorv og
her præsentere sin by bedst muligt med de af arrangørernes til rådighed stillede midler (nævnt i
indkaldelsen til dette møde).
WM fremlagde også muligheden for på sigt at arrangere en ”Åben by dag”, hvor alle interesserede
kunne få lov at besøge vores by, og hvor forskellige aktører fra byen kunne fortælle/fremvise
byens tilbud og muligheder. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde i august.
Derefter blev hver deltager bordet rundt, spurgt om de kunne supplere med noget input, forslag
og ideer til Snapstingdagen den 25. juni.
Konklusion: Bred enighed om, at vi selvfølgelig skal deltage.

Aktiviteter:
Folder: Der skal udarbejdes en A5 folder, som WM sørger for. Der trykkes ca. 500 foldere. Her vil
bl.a. være en sammenligning af huskvadratmeter priser Ravnstrup kva Viborg, og hvad man kan få
yderligere for forskelsprisen. Bagsiden reserveres til Susanne.
PowerPoint: WM udarbejder en PowerPoint præsentation (max. 60 sek.) og Thomas supplerer
med én omhandlende forsamlingshuset (max. 45 sek.). Knud Winther bliver inddraget i at tage
nogle situationsbilleder (bus, skolebørn, fodbold osv.), som bliver en del af PowerPoint
præsentationen.

Thomas fabrikerer en PowerPoint præsentation (30-45 sek.), der omhandler forsamlingshuset.
Færdigt resultat mailes til WM senest 12 juni, hvor denne præsentation ”smeltes” sammen med
WM’s.
Susanne har fået bagsiden på folderen stillet til rådighed og vil her på bedste kreative vis lave et
årshjul omhandlende forsamlingshuset. Mailes til WM senest 19. juni.
Arne og Henning har indvilget i at stå til rådighed på standen på snapstingdagen og her uddele
foldere samt fortælle og agitere for vores by. PW stiller bærbar samt 24” skærm til rådighed, hvor
PowerPoint præsentationen skal køre kontinuerligt og beder i øvrigt arrangørerne om, at der
stilles et mindre bord til rådighed med adgang til 220V og at PowerPoint præsentationen også
vises på storskærmen. Husk TV Midt/Vest vil også være til stede!
Uden for dagsordenen:
1) Der blev drøftet mulighed for etablering af en ”hundeskov” på et af formandens arealer.
Der kan søges om tilskud hos Hede Danmark (tidl. Hede selskabet) www.hededanmark.dk
Tages op senere.
2) Information omkring borgerforeningen færdiggøres snarest, og skal med ud ved næste
omdeling umiddelbar efter ”grisefesten” i forsamlingshuset.
3) Endelig info samt opkrævning af medlemskontingent skal færdiggøres, således at det kan
komme med ud sammen med invitationen til fællesspisning i forsamlingshuset den 14.
september.
4) Skal borgerforeningen eller måske endda byen have et logo / byvåben? Tages op på næste
bestyrelsesmøde.
5) Da hastigheden er al for stor gennem vores by (max. 50 km/t) og færdselspolitiet et par
gange har ”høstet” ret så mange fartsyndere, skal amtet høres om, hvilke muligheder vi
har for at nedbringe farten gennem byen. Knud Erik har lovet at forhøre sig hos
vejdirektoratet/amtet, om vi evt. kan få etableret en fodgængeovergang ved
Genbrugsbutikken overfor busstoppestedet med blinkende orange appelsiner, så billister
allerede på lang afstand kan se, at her skal man være særlig agtpågivende.
Formanden takkede og var glad for, at alle kunne give møde med så kort varsel.
Mødet hæves og kaffen kom på bordet.
Næste møde er den 18. august 2016 kl. 19.00 hos formanden.

