
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 11. december 2017 
kl. 17.30.   
 
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Birgit Jensen (BJ), 

Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen (KN), Lilje Lahrmann (LL), Kirsten Weinrich (KC) 

Afbud: Ingen afbud 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
JN. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
4. Nyt fra formanden, herunder eventuelle ansøgninger 

Invitationerne til frokosten for de frivillige, de 2 afdelingsbestyrelser, aktivitetsudvalget, ældrekørsel og alle de der 
hjælper til ved arrangementerne, er klar og omdeles i BS61 af SN og i GB af GN. Frokosten afholdes den 13. januar 
2018.  

Puls har ansøgt om betaling af bussen til deres tur til Bonbon land i august. Afventer til 2018.  

Puls har søgt om tilskud til deres børnegallafest i februar 2018. Der bevilliges til pynt og lign. Bilag på tingene. Puls er 
tidligere orienteret om, at aktivitetsudvalget ikke giver tilskud til mad og drikke.  

5. Økonomi  

Regnskabet ser fint ud i forhold til budget. Julebankospillet gav en pænt forventeligt overskud, da alle gevinster var 
doneret af bebyggelsens samarbejdspartnere og håndværkere. Meget fine gevinster i år. Endeligt overskud overføres 
til næste års rejsekonto, bl.a. til turen ud i det blå.  

Der indkøbes 2 trækvogne til brug ved arrangement og 1 lampe til Mælkebøtte. Der mangler en del service i 
Mælkebøtten og SN køber supplement i Ikea.  

LL køber en selepude til El-bilen og GN søger via FB efter 2 autostole. Beboerkørslen skal være på forkant i forhold til 
eventuel kørsel med børn. Der findes plads til stolene i Mælkebøtten så de er let tilgængelige hvis det bliver aktuelt.  

6. Kommende arrangementer 

* Evaluering af seneste arrangementer 

Burg tur gik rigtig fin med en fyldt bus. Flere nye beboere deltog.  

1.advent søndag i samarbejde med Puls forløb rigtig fint. Generelt mange mennesker og mange deltog i aktiviteterne, 
men det er dog desværre ikke mange børn der deltager, selvom der var flere børneaktiviteter. Vi blev bekræftet i, at 
Mælkebøtten kan huse flere aktiviteter under samme arrangement.  

Julebanko gik over alt forventning med fuldt hus i selskabslokalerne.  

*Årshjul  

Årshjul godkendt med enkelte rettelser.  

*Kommende arrangementer 

Juletræ den 17. december 2017. 59 børn tilmeldt og ca. 70 voksne. Vi stiller op og laver godteposer lørdag den 16. 
december kl. 10. GN, JN, SN, KN, KP, LL og BJ deltager. Poul og Denis hjælper med det tunge. Vi starter med 
morgenkaffe kl. 10. SN og KN står for det. Søndag mødes vi alle igen kl. 12. GN har købt julegaver til børnene. GN og 
JN pakker ind. SN har sørget for øvrige indkøb.  

38 tilmeldte til Juleaften. Stor interesse for at deltage juleaften og der er tilmeldt en del flere end tidligere år. SN og JN 
styrer slagets gang og flere hjælper til.  



7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. BJ overlader efter aftale sin plads i Aktivitetsudvalget til Grethe D’Aniello (GD) Greve 
Boligselskab pr. 1. januar 2018. Tak for godt samarbejde Birgit.  

Alle ønsker hinanden en rigtig glædelig jul og et godt nytår.  

 

Næste møde mandag den 8. januar 2018 kl. 17.30.  SN sørger for maden.  

 

Gitte Nordbjerg 

12. december 2017 

 


