
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 14. august 

2017 kl. 17.30 i Mælkebøtten 

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

Lilje Lahrmann (LL), Birgit Jensen (BJ), Palle Hansen (PH), Gitte Nordbjerg (GN) 

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

2. Valg af referent. 

GN 

 

3. Valg af ordstyrer. 

JN 

 

4. Formanden har ordet og eventuelle ansøgninger. 

SN har en ansøgning med fra madklubben på 1225, Beløbet dækker restbeløbet på en 

reparation af det store komfur til køkkenet der blev indkøbt tidligere på året. Beløbet 

bevilliges. 

Puls søger om tilskud til oktoberfest pr. tilmeldt deltager. Vi nødt til at vide hvad pengene 

skal bruges til. Aktivitetsudvalget giver ikke tilskud til mad og drikke. I alle andre 

sammenhænge er mad og drikke deltagerbetalt. Puls opfordres til at fremsende budget og 

vi vil hurtig tage stilling til en evt. ny ansøgning.  

Fremadrettet skal alle ansøgninger til Aktivitetsudvalget om økonomisk tilskud, søges på en 

fast formular med flere punkter der skal udfyldes af ansøger klubben. JN laver 

ansøgningsskema og lægger det ud på hjemmesiden.  

Ansøgning fra seniorklubben om hjul på baren. Afslag.  

Puls ansøger om større lokaler. Vil gerne have inddrage mødelokalet. Vi er positive. Lokalet 

uden møbler. Møblerne skal vi bruge andet steds. Men det er en omfattende ombygning så 

det skal godkendes af de 2 boligselskaber. Hvilket Puls meddeles pr. mail med kopi til 

formændene for de 2 afdelingsbestyrelser. 

SN har forslag til slikposer med som vi måske kunne bruge til juletræet. Nemmere løsning 

For og i mod. Vedtaget.  

Der stilles spørgsmål om Musikklubben fortsat kan låne lokale. Det er kommet 

Aktivitetsudvalget for øre, at medlemmerne af klubben øver i lokalerne med det formål, at 

kunne underholde til arrangement og fester med indtjening for øje. Martin Høst kontaktes 

for at få spørgsmålet be- eller afkræftet.  

GN skriver til Martin Høst.  

 

 

 



5. Økonomi 

Budget holder. Bilen har været til syn. Skal synes igen. Skal have nye dæk, service og nye 

styrekugler. Om syn inden for 4 uger.  

 

6. Kommende arrangementer.  

1. Høstfest.  

JN har overtaget bagning af 5 kager. GN sørger for dej til snobrød.  

Alle detaljer er stort set på plads. SN og KP er i fuld gang med indkøb.  

Salg af madbilletter starter søndag den 20. august i Mælkebøtten. GN sørger for 

opdatering på Facebook. Billetter og tilmeldingslister er klar og afleveret til KP. 

Flere frivillige har nu meld sig under fanerne og det er Aktivitetsudvalget glade for. Der 

kommer lister med navne på og hvor de frivillige skal hjælpe til. Generet hjælper alle 

hvor man kan.  

Skema for baren udskrives og hænges i barområdet. Baren skal være bemandet hele 

tiden. Fra kl. 18 – 23 bemandes baren af Rasmus og Martinus.  

Vi holder kort møde med alle frivillig den 25. august kl. 15.30 i Mælkebøtten. Opslag i 

mælkebøtten om dette og ellers husk at sige det til dem i kender.  

Alle der skal stå i bar eller kaffetelt skal have dankort app lagt ind på deres telefoner. 

Alt salg foregår den vej. Både kontant, dankort og mobilpay. 

Ændringer til prislisten: Slikposer 15 kr., chips 7 kr. – 10 kr. og 15 kr. Sloshice med vodka 

efter kl. 18, 20 kr. Den blå sloshice.  Popcorn 5 kr. Peanut lille bæger 5 kr.  

2 prisskilte laves, baren og kaffetelt.  

2. Øvrige arrangementer. 

Netcafe fredag den 22. september. Flyer til omdeling for på den måde at fange børn og 

unges interesse. Med tilmelding hos JN pr. telefon senest søndag den 10. september.  

Pris kr. 25,- pr. deltager. Alder 8 – 15 år. Mad og sodavand til børnene og kaffe til 

forældre der evt. er med. JN sørger for kyndige unge mennesker der hjælper. Vi stiller 

også op dem af os der kan på dagen.  

Opslag til netcafe og banko laves. Banko den 5. oktober. 

 

7. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 

 

 

Næste møde i Aktivitetsudvalget er mandag den 11. september 2017 kl. 17.30. LH står for maden. 

 

Gitte Nordbjerg 

19. august 2017 


