
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den                     
11. september 2017 kl. 17.30. Mødet afholdes denne dag i BS61´s 

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

(KWC), Lilje Lahrmann (LL), Birgit Jensen (BJ), Gitte Nordbjerg (GN) 

Afbud: Palle Hansen (PH) 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
KP. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt.  
 
4. Nyt fra formanden og eventuelle ansøgninger 
 
Beboermøde i BS 61 tirsdag den 12. september 2017. PH træder tilbage. Ny repræsentant 
skal vælges. Der udtrykkes håb om, at der er nogen kandidater til de ledige 
bestyrelsesposter.  
Klub 18 søger om tilskud til borde. Der søges om som er en del af anskaffelsessummen. 
Penge bevilliges. SN henstiller, at der fremadrettet ansøges FØR der indkøbes. Gælder 
alle klubber.   
  
5. Økonomi  
 
Økonomien balancerer i forhold til budget.  
Der er taget højde for kommende arrangementer.  
Vi skal have indkøbt A4 papir. Vi har kun A3. JN bestiller. Det samme med blæk til den 
store printer.  
JN har udarbejdet ansøgningsskema som klubberne skal bruge fremover når 
Aktivitetsudvalget søges om tilskud til div. Skema godkendt. Skemaet kan udfyldes via 
Aktivitetsudvalgets hjemmeside.  
Vi planlægger til næste år, at indbyde alle klubber til et fællesmøde i forbindelse med 
aflevering af regnskaber og medlemslister.  
 
6. Kommende arrangementer. 
 
    * Evaluering af Høstfesten  
Stor ros og positive tilkendegivelser mange steder fra for det fine arrangement og super 
underholdning. 



BJ savner en bedre arbejdsfordeling. Flere giver udtryk for, at der er for mange der gerne 
vil bestemme og mener aftaler tilsidesættes.  
Uden hjælpere er vi ilde stedt og Høstfesten kunne ikke afholdes uden den lille trofaste 
skare af frivillige. Så tusind tak til dem alle.  
Men det er aktivitetsudvalget der udstikker arbejdsopgaverne. Til næste år bliver der 
nedsat 2 eller 3 arbejdsgrupper med en person for hver gruppe, der står for planlægning 
og fordeling af opgaverne.  
Musikken om aftenen var ikke acceptabel. Taget til efterretning og Ronnie er bestilt til 
næste høstfest.  
Planlægning af høstfest 2018 går i gange i begyndelsen af det nye år.  
Rester af slik og chips, øl, vin og vand bruges til kommende arrangementer.  
 
    * Kommende arrangementer 
Net cafe aflyst. Ingen tilmeldinger. 
 
Bankospil den 1. okt. KWC og LL sørger for køkkenet med salg af kage og kaffe. KP 
baren. JN sælger plader. JN bager 3 kager og vi sælger de sandwich vi har. René Kloe 
råber op.  
Alle der kan, møder i mælkebøtten kl. 12. Afbud GN. 
 
1.søndag i advent arrangeres med Puls. Møde med Puls i slut oktober. Dato aftales til 
næste møde.   
       
7. Eventuelt 
 
Musikklubben har svaret på henvendelse om, at der øves i klubben af 2 bands som tager 
ud og spiller. Musikklubben afviser påstanden og svaret er taget til efterretning, sagen 
henlægges indtil videre.  
Mange nye forslag til vores næste års hjul. Års hjul lægges til mødet i december.  
 
Næste møde mandag den 9. oktober 2017 kl. 17.30. BJ står for maden. 
 
PS. I Mælkebøtten hvis den er ledig og ellers BS61´s lokale. Vil fremgå af næste 
mødeindkaldelse.  
 
 
Gitte Nordbjerg 
17. september 2017 
 
 
 


