
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 12. februar 
2018 kl. 18.00 
 
Til stede: Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Grethe D´Aniello (GD) Gitte Nordbjerg (GN), 
Karin Nielsen (KN), Lilje Lahrmann (LL), Kirsten Weinrich (KW) 

Afbud: Solveig Nielsen (SN) 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
JN. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
4. Nyt fra formanden, herunder eventuelle ansøgninger 

Afbud fra formanden. Ansøgninger fremover under eget punkt.  

Ansøgning fra 34 kurdiske kvinder, der søger om lokaler til at mødes i. Ansøgning afvises da 
Aktivitetsudvalget kun kan tildele lokaler i det omfang der er lokaler til rådighed, men også kun til 
etablerede klubber. Klubberne skal i øvrigt være for alle og ikke kun for en bestemt gruppe. 
Nationalitet / og eller køn. JN svarer på henvendelsen. 

Ansøgning fra fitnessklubben. Søger om opstartspenge til støvsuger, rengøringsartikler og 
kontorartikler. Bevilliges. Afslag på tilskud til træningsmaskine.  

Ansøgning fra Kreaklubben i nr. 72. Klubben søger om større lokaler. Bevilliges når muligheden 
viser sig. Klubben kommer med ønske til lokale efter gennemgang af muligheder.  

Aktivitetsudvalget har haft møde med Puls og afdelingernes bestyrelsesformænd vedr. tilskud til 
årets arrangementer arrangeret af Puls. Der enedes om et fast årlig beløb. Samt betaling af 
bussen til en familietur, f.eks. Bon Bon land. Puls afleverer løbende bonner for de bevilligede 
penge. Pengene bruges fortrinsvis til børnearrangementer. Det er aftalt at aktivitetsudvalget og 
Puls årligt holder 2 dialogmøder.  

5. Økonomi  

JN orienterer om økonomien. Mindre overskud på banko end forventet, men det løber fint rundt.  

6. Kommende arrangementer 

Banko den 4. marts. Opslag klar. Vi sælger forsøgsvis ostemadder/rullepølsemadder. 5 kr. stk. KN 
smører. GN bager en kage. LL og KW passer køkken. KP sælger drikkevarer. JN sælger plader 
og lodder. SN sørger for gevinster.  

Burg tur 4. april. GN sørger for opslag / billetter / lister. Klar den 4. marts. Billetter sælges søndag 
den 18. marts kl. 12 -14 af KP og KW. Tirsdag den 20. marts kl. 18-19 af KW og GN og torsdag 
den 22. marts af KP og LL.  

Majfest den 26. maj: Følgende blev drøftet som en del af arrangementet. Afholdes i og omkring 
Mælkebøtten f.eks. kl. 13-20. Grill, gadeteater, gademusikanter, softice, popcorn, slushice, musik, 
åbning af akvarieklubben, petanque for børn og voksne, børnespil, trampolin, Ronnie spiller. Hjælp 
i baren. Spiritusbevilling. Alle undersøger det aftalte til næste møde.  



Sankt Hans. Forslag til båltaler med til næste møde.  

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

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

 

Gitte Nordbjerg 

13. februar 2018 

 


