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

Aktivitetsudvalget. 
Tilstede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Palle Hansen (PH),  Kirsten Pedersen (KP), Kirsten 

Weinrich (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.  

Puls ansøger om penge til børnebanko og pigeaften. Der er ansøgt om 2000 kr. pr 

arrangement. Puls skal komme med bonner fra begge arrangementer og vi afgør til næste 

møde tilskuddets størrelse. Vi henstiller til Puls at deres arrangementer publiceres hver 

gang med opslag i opgangene. FB er ikke nok. Kopieringen kan fremadrettet aftales med 

Aktivitetsudvalget.  

Klub 18 ansøger til støvsuger. Bevilliget.  

Senior klubben ansøger om 3 borde mere til Mælkebøtten. Bevilliget.  

Mælkebøtten ansøger om midler til indkøb af nyt service og 6 stole mere. Bevilliget.  

Dataklubben bevilliget til blæk til den lille printer. 

Ældrekørslen søger om en mobiltelefon der skal følge bilen og den chauffør der har vagten. 

For store problemer med for mange forskellige telefoner der skal sluttes til bilens håndfrie 

løsning. Abonnement billigt. Telefonen en foræring. Bevilliget.   

SN henstiller til alle brugere af Mælkebøtten, at alt vedr. Mælkebøtten rapporteres til 

hende først og SN bestiller reparation, håndværker eller køber ting der mangler. Ingen 

handler på egen hånd, da ansvaret for Mælkebøtten alene er SN´s. 

 

 



5. Økonomi. 

Regnskab godkendt.  

Sidste regnskaber fra klubberne rykker vi for. Mangler 3.  

6. Kommende arrangementer. 

Næste store arrangement er skovturen til Dyrehaven og Bakken den 10. juni. Er slået op på 

FB så beboerne allerede nu kan reserver dagen. Opslag og billetter klar. Få ændringer på 

opslaget. Bl.a. tilmelding også på aktivitetsudvalgets hjemmeside. Samt at der også kan 

medbringes klapstole. Opslag op i ugen efter St. Bededag. Billetsalg mandag den 29. maj 

ved KW og GN og tirsdag den 30. maj ved SN og JN.  

Lille flyer til omdeling i bebyggelsen før billetsalg. 

Vi tænker tanker frem til næste møde omkring forslag til høstfesten til september.  

Møde med Puls vedr. fælles Sankt Hans arrangement. Opslag på FB til reservering af dagen. 

7. Eventuelt. 

KW forslår at vi sætter opslag op om Cafe Ask. Billig aftensmad og gratis udbringning. 

Kunne komme mange enlige og ældre til gode.  

             Fitness i nr. 60 stadig på tegnebrættet. Ingen endelige beslutninger taget om opstart og   

             ansvar. 

              

Bemærk: Næste møde er Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 18.30. GN sørger for smørrebrød.  

Møde notat vedr. møde med Puls vedhæftet separat.  

 

Gitte Nordbjerg (GN) 

10. maj 2017. 

 

  

  

 

 

 


