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REFERAT: 

Deltagere: 

 Michael Peuker 

 Maria Peuker 

 Berit Nielsen 

 Andreas Nielsen  

 Jeppe Holm 

 Jannie Holm 

Valg af referant: 

 Jannie Holm valgt 

Konstituering af bestyrelsen: 

 Formand:  Michael Peuker 

 Næstformand: Maria Peuker 

 Kasserer: Jeppe Holm 

 Sekretær: Berit Nielsen 

Oprettelse af facebookgruppe: 

Berit og Andreas Nielsen tager sig af oprettelse af facebookgruppe for Bryndum borgerforening 

Kontingent:  

I det nye år tager vi rundt og banker på dørene i Bryndum for at få flere medlemmer i foreningen.  
Forslag til aktiviteter i borgerforeningen modtages gerne. 

 

Brundum sogn lokalråd:  

Michael Peuker er borgerforeningens repræsentant i lokalrådet.                                                                      

 

Juletræsfest: 

Bestyrelsen har valgt at der i 2013 ikke vil blive afholdt den årlige juletræsfest i forsamlingshuset. 
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Informationsmøde i det nye år: 

Der vil i starten af det nye år blive afholdt en præsentations aften af borgerforeningen og de nye 

tiltag som der vil være i den nye bestyrelse. Evt. Emner som vil blive taget af borgerforeningen. 

 Kort præsentation af bestyrelsen 

 Hvordan kommer borgerforeningen fremover til at se ud? Der ønskes forslag til 

borgerforeningens fremtidige virke.  

 Forslag til lokalrådet om benyttelse af den lokale plæne ved præstevangen 

 Nedrivelse af den gamle legeplads ved forsamlingshuset.  

 Evt. udlejning af højtalere og anlæg 

 Facebookgruppe præsenteres  

 Vi modtager gerne hjælp fra borgere i byen 

 En repræsentant fra bestyrelsen deltager i lokalrådet 

 Nye borgere i Bryndum får et åres gratis medlemskab det første år 

 Nabohjælp? 

 Politiets forebyggelse mod indbrud 

 Op til valg, invitere politiker ud 

 Falck 

 Brandvæsnet 

 Udvælge grupper til udførelse af arbejde samt arrangementer 

 Løbe/cykelhold 

 Medlemskort til borgerforeningen 
 

Næste møde: 

Onsdag 08-01-2014 KL. 1900 – Hos Maria &Michael Peuker. Bryndumvej 118. 6715 Bryndum.. 

 

Bestyrelsen kontakt oplysninger:  

 
Michael og Maria Peuker. 
Bryndumvej 118.                            
6715 Esbjerg N                                   
Tlf: 20934236 – 26798565         
Mail:                   
Micpeuker@BBsyd.dk                   
Mail:                    
Puqik22@gmail.com 

 

Jeppe og Jannie Holm.              
Bryndumvej 153.                               
6715 Esbjerg N                                    
Tlf: 60632166 - 30228053                        
Mail:     
Jhsupermand@Hotmail.com   
Mail:            
Billejensen@Hotmail.com 

 

         

Andreas og Berit Nielsen.              
Bryndumvej  149A.                               
6715 Esbjerg N                                    
Tlf: 21815182 - 22390663                       
Mail:                     
Willyrap1@Gmail.com                  
Mail: 
Haveaniceday4u2@Yahoo.dk 
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