
Referat fra møde den 3. april 2017 kl. 17.30 i Aktivitetsudvalget. 

Tilstede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Palle Hansen (PH), Charlotte Dijohn (CD), Kirsten Pedersen 

(KP), Kirsten Weinrich Christenen (KWC), Lilje Lahrmann (LL), Gitte Nordbjerg (GN) 

Ingen afbud.  

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 og Wivi Jørgensen har ryddet op i nr. 40. Der manglede plads til det nye fest telt og nye borde og 

stole. Alt ligger nu på faste pladser. 

CD havde sidste dag i Aktivitetsudvalget og modtog vin og chokolade.  Stor tak til CD.  

Kreaklubben i nr. 72 har søg til støvsuger. Bevilget. 

Cykelklubben har søgt en lille ekstra bevilling til skruemaskine. Ekstra er bevilget.  

Ældre kørslen har søgt om en ny trådløs fastnettelefon. SN køber den.  

5. Økonomi. 

Der er indkøbt nyt tøj og lys til Luciaoptog i december. Bogført under julearrangementer. Slush ice 

maskine er indkøbt. Bogført under Høstfesten.  

Hjemmesiden er meget tæt på at være kørende. Vi mangler stadig oplysninger fra de forskellige 

klubber.  

Vi mangler stadig regnskab og medlemslister fra enkelte klubber.  

Klubbernes medlemstal og hvor stor en andel der skal være herboende undersøges. Maks 25% må 

være udefrakommende ifølge vedtægterne. Undersøges via afdelingsbestyrelserne.   

6. Kommende arrangementer. 

Burg tur onsdag den 5. april 2017. 48 tilmeldte. 

Netcafé til efteråret, 17. september 2017. Vi skal forinden have undersøgt vores kapacitet på 

serveren om den kan trække de mange pcer. Udover opslag i opgangene til den tid, skal der også 

uddeles flyere blandt bebyggelsens unge. 2 aldersgrupper den aften.  

Puls kontaktes omkring sammenfald af arrangementer på årshjulene. Bl. andet julearrangementet. 

GN kontakter Puls´s bestyrelser efter påskeferien.  

Banko den 7. maj 2017. Opslag ud efter påske. KP, KWC, JN, SN, LL og GN deltager på dagen. GN 

bager kager til salg. Vi mødes i Mælkebøtten kl. 11.30. 



7. Eventuelt. 

KP har søgt Lions Club om tilskud til ekstra borde til Mælkebøtten. Vi har for få borde til bl. andet 

Bankospil hvor vi altid har fuldt hus.  

 

Næste møde er mandag den 8. maj 2017 kl. 17.30. PH står for maden. 

 

Referat 9. april 2017 

Gitte Nordbjerg (GN) 

 

  

  

 

 


