
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget onsdag den 11. april 
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), Kirsten Weinreich (KW) 

Afbud: Lilje Lahrmann (LL), 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
JN. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
4. Nyt fra formanden. 
Klubberne skal ved brev orienteres om reglerne vedr. salg af øl og vand indkøbt toldfrit, samt udbetaling af 
honorarer i forbindelse med arrangementer. Forslag til brev til klubberne med til næste møde.  
Der overvejes om næste års julefrokost skal holdes alene for Aktivitetsudvalget og Beboerkørslen. 
 
5. Ansøgninger, klager og henvendelser via hjemmesiden. 
Der er kommet 2 klager vedr. Bogstuens brug af lokalerne. Eva Hansen indkaldes til et møde.  
  
6. Økonomi  
JN gennemgår økonomien. Regnskab godkendt. 
Opslag til klubberne vil fremover kun blive printet i A4. Det er for omkostningskrævende med A3. 
 
7. Kommende arrangementer 
3 dages turen for 2019 skal være forbeholdt beboerne i Gersagerparken. Udefra kommende kan komme på 
venteliste i første omgang. Turen i 2018 er udsolgt og flere er på venteliste.  
Ronnie spiller til Majfest og Høstfest.  
Bankospil søndag den 15. april. Afbud fra KWC, LL, og GD. Måske afbud fra GN. JN bager. KN smøger 
snitter. SN sørger for indkøb. KP passer bar og køkken.  
Bankospil søndag den 6. maj. JN måske, GN, KN, GD og SN.  
Beboerdag den 2. juni. Arbejdsopgaver til dagen udstikkes af Aktivitetsudvalget. Vi starter kl. 9 med let 
morgenbord. Arbejdsopgaver fordeles. Frokost kl. 14 med grill. Tilmelding til JN på mail eller telefon. 
Telefon efter kl. 18. Sidste tilmelding den 28. maj af hensyn til maden. Aflyses ved dårligt vejr eller for få 
tilmeldinger (25) Alle får udleveret armbånd, også børnene. GN laver opslag.  
Skovtur til bakken den 9. juni. GN laver opslag og billetter. Tilmelding i Mælkebøtten mandag den 28. maj 
kl. 18.30 – 19.30. Efter ”først til mølle”. Der betales 50,- kr. pr. tilmelding som returneres ved tjek ind i 
bussen. Turen er gratis for beboerne.  
Sankt Hans aften kl. 19. JN undersøger med båltaler. Vi holder arrangementet på boldbanen. Borde og 
bænke ude i kanten og de blå telte slås op for enden til bar og musik. 
 
8. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 
 
Næste møde er mandag den 14. maj 2018 kl. 18.00. JN/KP sørger for mad.  
 
Gitte  
15. april 2018 


