
Referat fra møde den 8. juni 2017 kl. 17.30 i 

Aktivitetsudvalget. 
Tilstede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Kirsten Weinrich (KWC), Lilje 

Lahrmann (LL), Birgit Jensen (BJ), Gitte Nordbjerg (GN) 

Afbud fra PH 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer. 

JN 

2. Valg af referent. 

GN 

3. Godkendelse af sidste referat. 

Referat godkendt uden bemærkninger.  

4. Nyt fra formanden og eventuelle ansøgninger.  

SN byder Birgit Jensen (BJ) nyt medlem fra Greve Boligselskab. 

Ingen ansøgninger eller andre bemærkninger fra SN. 

Flere klubber har ifølge medlemslisterne mange medlemmer der ikke er bosiddende i 

Gersagerparken. Dem hvor 50% eller flere af medlemmerne ikke er herboende, kontaktes med 

henvisning til vedtægterne. Skal klubber have stillet gratis lokaler til rådighed må Maks 25% af 

medlemmerne komme udefra. Vi henstiller til disse klubber, at de så hurtig som muligt og senest 

inden næste års aflevering af medlemslister får rettet op på dette. GN kontakter klubberne. 

5. Økonomi. 

Regnskab godkendt. De lagte budgetter holder pt. 

Bogklubben mangler stadig, at afleverer regnskab og medlemsliste. GN rykker. 

Puls har afleveret bilag fra Børnebanko og Pigeaften. Begge beløb er forhånds bevilliget efter bilag 

og overføres. Vi henstiller til Puls, at der fremadrettet ikke er kontante præmier til børnebanko. Ved 

ansøgninger om økonomisk støtte fra aktivitetsudvalget til Puls, skal der i ansøgningen stå specifikt 

hvad pengene søges til. GN kontakter Puls. 

Akvarieklubbens regnskab stemmer ikke. Vi beder om et nyt. Og henstiller at det skal være 

godkendt af den valgte revisor som klubben skal have. GN kontakter Akvarieklubben.  

Pris på print til Puls. Ved levering af papir kr. xx dobbelt pris med vores papir. 

6. Nyanskaffelser.  

 

Materialer til visitkort til aktivitetsudvalget og ældrekørslen er indkøbt. Aktivitetsudvalgets logo 

bliver ”de gule træer”. 

Der er indkøbt 2 trækvogne og tæpper. Trækvogn til sluch ice købes.  



 

7. Kommende arrangementer.  

Skovtur til Bakken lørdag den 10. juni. Ikke mange tilmeldte. Kun 30, men turen gennemføres da 

bussen er bestilt. Vi mødes kl. 10.30 ved selskabslokalet. 

Sankt Hans i samarbejde med Puls. Sluch ice og popcorn køres op på pladsen. Gårdmændene 

sætter telt op. Nichlas Bekker Poulsen er båltaler og aftalen er på plads. Puls står for hele 

arrangementet på pladsen og vi hjælper hvor vi kan.  

Turen ”Ud i det er blå” er udsolgt og flere på venteliste.  

3 dages turen er planlagt og folder er husstandsomdelt. Billetsalg starter den 12. juni 2017. 

Høstfest lørdag den 2. september 2017.  

Toiletvogne bestilles og SN søger bevilling fra kl. 11.00 – 23.00. 

Vi undersøger priser på fadøl og anlæg. KP undersøger ved havnen og JN finder ud af sidste 

leverandør.  

Forslag til arrangement: KL. 11 – 12 Åbning med sang og etnisk dans. Kl. 12 – 14 Børnearrangement 

med ansigtsmaling, trylleri, og snobrød. Kl. 14 – 16 Kaffevogn med barista og fri kaffe/cacao. Salg af 

sandwich og kage. Stille underholdning i teltet. KP spørger sit barnebarn.  Kl. 16 – 17 Copenhagen 

Showband underholder. Kl. 17-18 gør vi klar til maden. Underholdningsmusik til hele aftenen 

bestilles til kl. 17.30 hvor han stiller op og er klar til maden kl. 18.  

Tilbud på mad fra Cafe ask indhentes. Maks kr. xxx pr. kuvert.  

Vi spørg de sædvanlige frivillige om hjælp og håber de igen vil give en hånd. Vi bemander selv baren 

på skift. Gårdmændene bestilles til hjælp med opstilling af telt.  

SN begynder indkøb af drikkevarer og andet. Vi planlægger ud fra ovenstående, men ændringer kan 

forekommen inden endeligt arrangement er på plads.  

8. Eventuelt. 

Intet under eventuelt.  

Bemærk: Pga. af planlægning af høstfesten har vi et ekstraordinært møde torsdag den 27. juli kl. 15.30. 

Denne dag uden mad.  

Næste ordinære møde bliver mandag den 14. august 2017 kl. 17.30. JN står for maden.  

 

Gitte Nordbjerg (GN) 

13. juni 2017. 

 

 


