
Bestyrelsesmøde i Idom-Råsted Borgerforeningen januar 2020. 

 

Mødet startede med en orientering fra fundraiserudvalget, der var mødt op. 

Formanden fortalte om visionen ”Fælles-skaber-kultur”, og hvordan vi fortsat kan 

holde liv i den og tænke den ind i alle aktiviteter hvor muligt. Der blev givet en status 

over de forskellige dele af visionen som Smagen af Idom/MÆMA, Idom-Råsted i 

Verden, bytte/låne børsen mm. Fremover skal vi have hinandens status med som fast 

punkt på alle møder.  

 

Fremadrettet kunne borgerforeningen henvise folk med gode ideer og dårlig økonomi 

til fundraiserudvalget, hvis de evt. kunne hjælpe med at ansøge om penge. Og 

fremover vil Helle deltage på alle bestyrelsesmøder i borgerforeningen, hvor første 

punkt hver gang vil være en orientering/udveksling. 

 

Herefter fortsatte mødet uden fundraiserudvalget. 

 

De sidste aftaler mht. årets fastelavnsfest blev gennemgået, så alt var på plads. Der 

satset på ca. 200 deltagere som tidligere år, heraf ca. halvdelen børn.  

 

Planen for årets generalforsamling blev kigget igennem. Den efterfølges af et 

borgermøde styret af gruppen bag visionsplanen v. Helle Niewald. Generalforsamling 

plus borgermøde skal annonceres i næste nummer af Kontakt samt på hjemmesiden. 

Der er lavet aftale med PLEXUS, vi forventer et fremmøde på ca. 60 personer. 

 

Der bevilgedes 5000 fra møllepengenes bufferpulje til Lakseprojektet til opfriskning af 

området foran laksehytterne samt forplejning til fiskere de første to dage i 

laksesæsonen. 

 

Finansieringen af Kontakt og den fælles hjemmeside blev drøftet. Sponsorindtægter 

har hidtil gået igennem IRIF, men nu går en del direkte til PLEXUS. Der skal ses på 

en ny fordelingsmodel for finansiering. 

 

Borgerforeningen har for få medlemmer. Vi skal ud og hverve flere, og vil forsøge at få 

lavet en Idom-Råsted plakat til alle medlemmer, lig den der er lavet i Ulfborg. Der 

skal laves et forslag til næste møde. 

 

Der blev bevilget 5000 kr. så lyssætningen på multibanerne kan blive færdigt. Der 

skal sættes timer på, så der kun lyses op i bestemte intervaller, efter aftale med de 

berørte naboer. 


