
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 12. marts 
2018 kl. 18.00 
 
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 Weinreich (KW) 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
JN. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
4. Nyt fra formanden. 
Ingen bemærkninger. 
 
5. Ansøgninger. 
Kreaklubben i nr. 72 har tidligere på året søgt om større lokaler. Tildeles nr. 35. 
 
6. Økonomi  
JN orienterer om økonomien. Mindre overskud på banko end forventet. Budgettet reguleres til næste år – 
med lidt mindre forventning på indtægt i Banko. 
Bilag fra Puls kommer ind planmæssigt.  
 
7. Kommende arrangementer. 
Vi gentager succesen med snitter med ost og pålæg til næste banko den 15. april 2018. 
Burg opslag er hængt op og KP har fået tilmeldingslister og billetter.  
Klubberne inviteret til dialogmøde med aktivitetsudvalget den 12. april kl. 18.30. Med mulighed for 
aflevering af regnskab, medlemslister og inventarlister. JN/SN/GN deltager. Inviteres 2 fra hver klub.  
Majfest 26. maj kl. 13 - 20. Menu: grillen er tændt hele dagen og der kan købes grillpølser, bøfsandwich og 
kartoffelsalat. Derudover vil der være salg af kaffe, kage, slik, sluchice, popcorn og andet. Vi kører 
sædvanlige lave priser. 
Div. leje og sjov for børnene. Work shop med gademusikanter fra kl. 14-17. Rundvisning i akvarieklubben. 
Der kan spilles petanque af både børn og voksne. Petanque klubben viser tilrette.  
Tilbud fra Hans og hans orkester som skal underholde hele eftermiddagen. Alternativ undersøges andre 
musik underholdning.  
Jane søger bevilling. 
Beboerdag den 2. juni. Arbejdsopgaverne fordeles overordnet fra Mælkebøtten. Beboerne melder sig på 
hold til bestemte opgaver.  
Taler til Sankt Hans er stadig ikke på plads.  
Beboertur til Dyrehaven. Samme koncept som 2017. Forslag om fælles bordbestilling til frokosten. 
Frokosten for egen regning.  
 
8. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 
 
Næste møde er flyttet fra ordinær dag til onsdag den 11. april 2018 kl. 18.00. JN sørger for mad.  
 
 
Gitte  
15. marts 2018 
 


