
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 8. januar 2018  
kl. 17.30. 
 
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Grethe D´Aniello (GD) 

Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen (KN), Lilje Lahrmann (LL), Kirsten Weinrich (KC 

Afbud: Ingen afbud 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer  
JN. 
 

2. Valg af referent 
GN.  
 

3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra formanden, herunder eventuelle ansøgninger 

SN byder Grethe D´Aniello (GD) velkommen til aktivitetsudvalget. GD overtager efter BJ.    

Greve Nord har rost vores juleaften arrangement. 34 deltog og alle har givet udtryk for, at de 
havde en rigtig dejlig aften. Stor tak til de frivillige der hjalp til med arrangementet.  

SN henstiller at vi til næste år fordeler arbejdsbyrden ved december måneds arrangementer lidt 
bedre. Flere er med til at afvikle alle arrangementer.  

Puls søger tilskud til præmier vedr. børnebankospil. Bevilliges.  

SN, JN og GN holder møde med Puls og bestyrelsesformændene den 16. januar 2018.  

Festen for de frivillige den 13. januar 2018. 47 har tilmeldt sig. KN og SN køber ind. Maden er 
bestilt. Wivi og SN dækker bord fredag. Farverne blå/hvid. GN og JN lægger bordplan. Sysser 
hjælper i køkkenet. Dem fra bestyrelsen der deltager møder ind 16.15/16.30 og får de sidste 
detaljer på plads. Oprydning søndag kl. 10.00. 

5. Økonomi  

JN omdeler budget/regnskab. Gennemgået og godkendt.  

6. Kommende arrangementer 

* Evaluering af seneste arrangementer 

Juletræsfesten gik over alt forventning. Stor ros fra alle deltagere. Børn og forældre var 
begejstrede for gaverne der blev omdelt. Stor ros til julemanden, loftnissen og nissepigen. 
Luciabørnene sang så fint og var fine i det nye tøj.  53 børn var tilmeldt og 80 voksne.  

Juleaften nævn andet steds.  

*Kommende arrangementer 

Banko den 4. februar 2018. LL bager kager. KWC og LL tager køkken, JN sælger plader. SN 
handler ind. Øvrige hjælper hvor de kan. Vi møder ind kl. 12.00. GN printer opslag og de sættes 
op så snart som muligt.  

René Kloe kontaktes med datoer for banko i 2018, René håber op hvis han kan.  

 



7. Forslag om ændring af mødetid for bestyrelsesmøderne. 

GN foreslår at vi ændre mødetiden til kl. 18. Enstemmigt vedtaget. JN/KP sørger for lidt 
bespisning.  

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

Næste møde mandag den 12. februar 2018 kl. 18.00.  JN sørger for maden.  

 

Gitte Nordbjerg 

11. januar 2018 

 


