
Bestyrelsesmøde Borup Erhverv  

Dato: lørdag den 14. marts 2020 kl. 9:00  

Sted: Online via messenger 

Til stede:  
Claus René Olesen (CO)  
Kenni Rasmussen (KLR)  
Rolf Larsen (RL) (ref.)  
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

2. Valg af bestyrelsesposter 

a. Formand, kasserer og sekretær 

3. Opgørelse af medlemmer, indmeldelser, indbetalinger og udmeldelser 

4. Maj Marked den 2. maj 2020. Styregruppe, hjælpere, idéer, flagallé mm.  

5. Projekt; Skabe liv i de tomme forretningslokaler i centret. Status. 

6. Indkøb af fladskærm til promovering af foreningen og dens medlemmer.  

7. Høringssvar vedrørende planstrategi 2020 i Køge Kommune 

8. Indmeldelse i Køge Erhvervsudviklingsråd  

9. Underskrive bankpapirer  

10. Eventuelt  

11. Næste møde 

1/  

Godkendt 

2/ Foreningen konstituerede sig således;  

Formand Claus Olesen 

Kasserer Kenni Rasmussen 

Sekretær Rolf Larsen 

3/ 28 indbetalinger siden den 11. februar. 34 gyldige medlemmer for 2020 som har betalt siden 11. 

november.  

RL får underskrevet referat fra dirigenten og sendt til KLR, som lægger referatet på hjemmesiden. RL sender 

referater for 2019 til KLR.  

Der bliver lagt et opslag op om at vi støtter vores medlemmer ved at give henstand til dem som ikke har 

betalt endnu. 

Der sendes opfordring til Revisionsfirmaet Lysehøj, om han kan give gode råd til medlemmerne så længe 

Corona krisen varer.  

4/ Fortsætter med planlægningen, men har hele tiden mulighed for at maj-markedet kan blive aflyst 

grundet Corona virus og den helt unormale situation i Danmark.  

5/ Stadig pågående. Sagsbehandlingen er dog træg for flere af ejerne af butikslokalerne.  

Mangler kontakt med ejer af tidligere Nordea Bank. RL sørger for at finde kontakt til den tidligere Nordea 

Banks lokaler.  

 



6/ Computersalg vil gerne sælge os en skærm til indkøbspris. KLR fremsender hvilke specifikationer der skal 

være til fladskærmen.  

7/ Trods de unormale tider i Danmark, vil Borup Erhverv sørge for at sende høringssvar til Køge Kommune 

vedrørende udvikling af et nyt erhvervsområde i Borup. RL udarbejder oplæg.  

Vedrørende Corona Camping vil KLR og RL læse CRO oplæg igennem og sende bemærkninger tilbage til CRO 

senest søndag den 15. marts.  

8/ Borup Erhverv takker ja til henvendelsen fra Køge Erhvervsudviklingsråd om at have en plads i rådet. Det 

pålægges CRO at sende svar tilbage hurtigst muligt, som anført i henvendelsen.  

9/ Udsat 

10/ CRO orienterede om mødet på Dyndet, hvor vejen til Mosehuset og Corona Camping flere gange denne 

vinter har været oversvømmet. Der er attention på det fra politisk side.  

11/ Tirsdag den 17. marts kl. 21.00 via messenger.  

 

Mødet slut cirka 11.30. Dog indregnet en længere pause grundet tekniske udfordringer.  

 


