Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 25. februar 2019, kl. 17,00, på Industrivej 25, 7620 Lemvig.
Fremmødte:
Formand Anne Grethe Christensen
Næstformand Jan Povlsgaard
Per Raunsbæk
Lone Andersen
Ole Rømer
Bitten Kobberholm
Afbud:
Ove Bach
Administrationen:
Linda Green
Søren Christensen

Dagsorden:
1 pkt. – Godkendelse af referat fra sidste afholdte bestyrelsesmøde:
Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt, den 12. december 2018 blev godkendt og underskrevet.
2 pkt. – Godkendelse af oplæg til afholdelse af markvandring:
Tidligere udsendt oplæg til afholdelse af markvandring blev godkendt, der medsendes dog nyt eksemplar
da der var enkelte rettelser.
Nærmere information om mødesteder m.v. eftersendes.
3 pkt. – Fremlæggelse og godkendelse af social Helhedsplan v/Søren Christensen:
Projektleder Søren Christensen fremlagde endelig forslag til boligsocial helhedsplan for perioden den 1. maj
2019 – 30. april 2023 under navnet ”Nyt liv i Vestbyen”.
Den boligsociale indsats afsat inden for rammerne af 2015-2018 midlerne med følgende aktiviteter:
 Tryghed og trivsel
 Uddannelse og beskæftigelse
 Forebyggelse og forældreansvar
Søren forklarede de overordnede formål inden for de enkelte aktiviteter.
Budget:
Det samlede budget for helhedsplanen er på i alt kr. 8.900.000, fordelt på 1 års forberedelse og 4 års
projektperiode:




Landsbyggefonden finansiere kr. 6.000.000
Lemvig Kommune finansiere kr. 1.000.000 hovedsagelig i medarbejdertimer
Bo I Lemvig finansiere
kr. 1.900.000 fordelt på medarbejdertimer/kontant beløb.

Bo I Lemvigs medfinansiering fordeles forholdsmæssigt mellem afdelingerne og evt. fra dispositionsfonden.
Materialet som blev fremlagt på mødet er vedlagt som bilag.

Da projektet skal være klar pr. 1. april 2019 er det vigtigt at Bo I Lemvig godkender projektet, Søren forklarede
at projektet vil blive fremlagt til godkendelse i Lemvig Kommune her i løbet af marts måned 2019, hvorefter
sagen endelig godkendes i Landsbyggefonden.
Bestyrelsen for Bo I Lemvig godkendte enstemmigt den Sociale helhedsplan for Nyt liv i Vestbyen.

4 pkt. – Indvielse af Industrivej 25, 7620 Lemvig:
Det blev besluttet, at Industrivej 25, 7620 Lemvig skal indvies fredag, den 3. maj 2019. Det blev aftalt
at administrationen skal komme med forslag til, hvordan indvielsen skal afholdes, ligesom hvem der skal
inviteres.
5 pkt. – Evt.::
Hund – Fjordvænget:
En lejer fra Fjordvænget har fremsendt underskriftsindsamling på, at det skal være tilladt at holde hund på
Fjordvænget. 2 beboere har dog valgt ikke at underskrive.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at der IKKE SKAL gives tilladelse til at holde hund på Fjordvænget, og
dette med baggrund i tidligere afgørelser.
Såfremt den pågældende beboer ønsker det, må hun fremkomme med nyt forslag til ordinær afdelingsmøde.
Bager – Industrivej:
Bageren som sidder til leje på Industrivej 1, er ved at sælge butikken, ny lejer har dog krav til, at hvis han
køber, at der så må opsættes en køler på 5 x 5 meter.
Bestyrelsen har godkendt dette dog under forudsætning af, at ny lejer selv forestår alt omkring indhentning
af tilladelser og selv afholder udgifter til opsætning.

Linda Green
Referent

