
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 13. november 2017 
kl. 17.30.   
 
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen  (KP), Birgit Jensen (BJ), 

Gitte Nordbjerg (GN),  

Afbud: Kirsten Weinrich (KWC), Lilje Lahrmann (LL), Karin Nielsen (KN) 

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

Kreaklubben i nr. 72 har ansøgt om penge til borde. Afventer til 2018.  

Ansøgning fra Puls til børnebanko den 19. november 2017 til præmier og andet. Puls bevilliges op til et beløb. Der 
skal afleveres bonner for beløbet. Og gevinsterne må ikke bestå af kontante præmier eller gavekort.  

SN har afleveret breve på ejendomskontorerne til håndværkere om tilskud / gaver til bankospil den 10. december 
2017.  

Ældrekørsel ændre navn til Beboerkørsel for at understrege at kørslen omfatter alle beboere der måtte have behov for 
kørsel og ikke kun ældre. GN laver en lille flyer vi husstands omdeler omkring beboerkørsel. Der efterlyses ved 
samme lejlighed flere frivillige til både kørsel og telefonvagt. Kontaktperson er Ole Hansen.  

5. Økonomi  

Regnskabet ser fint ud i forhold til budget. Foreløbig budget for 2018 omdelt.  

6. Kommende arrangementer 

Turen til Burg er udsolgt. Og allerede nu er der 30 tilmeldte til juleaften. Møde med Puls den 20. november 2017 om  
1. søndag i Advent. Stort set alle materialer til arrangementet er kommet hjem eller bestilt. SN, JN, GN, BJ og KN 
deltager på dagen den 3. december 2018.  

Julebanko afventer gevinster fra håndværkere. Vi mødes alle der kan lørdag den 9. december kl. 10 til klargøring af 
lokaler.  

Salg af billetter til Juletræ den 17. december 2017. JN og GN sælger den 21. november kl. 18.15-19, KP og BJ sælger 
den 21. november kl. 18-19 og KP og GN sælger den 23. november kl. 18-19. Billetter og tilmeldingslister er klar.  

Årshjul er stort set på plads med bl.a. 2 nye tiltag. Majfest og Juletur. Bankospil er en stor succes og der lægges 
derfor 2 mere ind i 2018. Årshjul vedtages endeligt til næste møde. JN lægger arrangementer ind på kalenderen og 
omdeler til næste møde. GN laver årshjul til opslagsrammer og Facebook.  

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  

 

Næste møde mandag den 11. december 2017 kl. 17.30. SN sørger for maden.  

 

Gitte Nordbjerg 

16. november 2017 

 


