
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i SBUF d. 15/6 2017 

Til stede:  Klaus, Lone, Anette, Anja og Linda (ref.) 

1. Foreningsdrift: 
    Status kontingent og vejmænd: 

- Der er kommet godt og vel 52.000 kr. ind i kontingent. Målet var 50.000 kr. så målet er 
nået! 

- Der er kommet to nye vejmænd; på Kirstens bakke (Jesper og Shila) og på Thorhaugevej 
(Randi) 

    Opdeling af konti til drift og udvikling: 

- Der er lavet en konto der hedder Sennels Udvikling, som skal synliggøre det 
udviklingsarbejde, vi arbejder med. De første bidrag er på vej fra Leif Møllers fødselsdag. 

    Medlemskartotek - fungerer det? Det fungerer fint, de, der betaler, bliver noteret. Vi vil også 
gerne kunne se, om vi når et passende stort antal medlemmer inden for bygrænsen. 
    Kommunikation: Status infoskærme, skabelon for udmeldinger fra os? Man skriver til Kim 
Hundahl (sennels@infonet-thy.dk), hvis der er noget, man ønsker bragt. Alle foreninger i byen kan 
få opslag på siden. 
Deadline for næste nummer af Sognebladet er 7. august.  
Informationsstrategi: Vi laver ET format til infoskærmene, når der er noget vi vil have ud. Dette 
sendes også til Viggo, der lægger på FB og hjemmesiden. Husk evt. slutdato til infoskærme. 
    Samarbejde med Kim købmand: For fremtiden skal vi være opmærksomme på, at de ting vi 
beder om hos købmanden, ikke skal give problemer og besvær for ham. 
2. Arrangementer: 
    Siden sidst : hvordan gik Grundlovsdag? Hvidbog? Ændringer til setup? Festen gik rigtig godt – 
og umiddelbart er der ikke anledning til ændringer i konceptet. Vi annoncerer i sogneblad og på 
flyerne, samt på infoskærmene.  
    Kommende: Søndag morgen Malle Strandfest + formiddag i bar. Klaus forsøger at finde en flok, 
der vil hjælpe til med oprydningen. 
Tour de Sennels: Lone spørger Randi Pedersen, Linda spørger Dorte Kirk. Meningen er at danne en 
ansvarlig arbejdsgruppe, der skal stå for det. 
3. Udvikling 
    Status skole-hal-multibane, ressourcer: der er ikke noget nyt. Vi beslutter at bruge 12.000 kr. på 
at få Jeanette Lund til at renskrive projektet, så vi kan komme videre. 
Multibane-gruppen står også lidt i stampe – det overvejes at lægge projektet ind i skole-projektet.   
    Midtby – Klaus har fået en ide fra Zoran, nemlig en ung arkitekt og kunstner, der er god til at 
gennemtænke og se tingene i andre perspektiver. Han hedder Niels Edward. Klaus har møde med 
ham på søndag sammen med Dave. Målet er at få gennemskrevet projekterne med 
forsamlingshuset og midtbyen til en helhed. Hans Votborg kender direktøren på Cementfabrikken, 
der måske kan engageres i de skulpturer, der er muligvis påtænkes skal tegnes til torvet. 
    Infonet-Thy – målet er at få 10 landsbyer mere med. Dertil er allokeret 50.000 fra Færch Fonden 
+ 75.000 fra Landsdistrikspuljen.. 
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    Saunaprojektet. Et landsbyprojekt om samarbejde mellem Vildsund og Sennels om en 
transportabel delesauna. Projektet er godt på vej til finansiering. 
    Lejeboliger - Sennels Invest. De arbejder på sagen. 
Fjordstrategi?: Der er tanker om udvikling af vandaktiviteter. De arbejder med Jet-ski i Vildsund, 
sejlere i Amtoft og udvikling af ’noget’ i Synopalhavnen.  
Vi skal finde et ben at stå på i forhold til dette. 
Vi kan involvere brolauget i dette projekt – vi skal lave et opstartsmøde. Anette står for at sætte et 
møde op. 
4. Evt. Anja: Forslag om at rydde buskadset ved Mallevej/Thorhaugevej så udsynet bliver bedre og 
der bliver en lille plads. 
5. Næste møde: mandag d. 21. august 19:30 hos Anette. 


