Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den
16. oktober 2017 kl. 17.30.
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Kirsten
Weinrich (KWC), Lilje Lahrmann (LL), Birgit Jensen (BJ), Gitte Nordbjerg (GN), Karin
Nielsen (KN)
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
KWC.
2. Valg af referent
GN.
3. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
4. Nyt fra formanden og eventuelle ansøgninger
SN byder Karin Nielsen (KN) velkommen. Nyt medlem fra BS61 efter PH er trådt ud.
SN fortæller at Oktoberfesten arrangeret af Puls var en stor succes. Vel tilrettelagt med 70
deltagere. Aktivitetsudvalget har doneret kaffe, samt økonomisk tilskud til pynt og
underholdning.
Seniorklubben har ansøgt om flere stole. Der bevilliges 12 stole. Seniorklubben har søgt
Greve Kommune om midler via §18 som er midler der kan søges til socialt arbejde og lign.
Bevilliges der penge vil de blive brugt til nyanskaffelser til Mælkebøtten. Huset bruges af
mange mennesker og det slider på service og inventar.
5. Økonomi
Økonomien balancerer i forhold til budget. Der er taget højde for kommende
arrangementer.
JN savner originale fakturaer eller bilag på musik og underholdning fra Puls. Puls
kontaktes herom.
Henrik Mørke kontaktes, da vi savner oplysninger om hvilke 8 arrangementer Henrik
Mørke spiller til uden beregning, som aftaltes i 2016 i forbindelse med bevilling af
musikudstyr.
6. Kommende arrangementer.
Vi skal have aftalt møde med Puls vedr. 1. søndag i advent. JN og GN deltager. Vi foreslår
følgende til dagen: Bage med børnene, børnene laver julegaver, juledekorationer, salg af
julehåndarbejder, fakkeltog gennem bebyggelsen, gløgg og æbleskiver og anden mad og
drikke.
Næste arrangement er banko den 5. november. Hele bestyrelsen deltager på dagen. KP
bager 3 kager. KP sælger kl. 13-16 billetter til Burg turen den 29. november.
Derudover sælges der billetter den 6. november kl. 18.15 – 19 og 7. november kl. 18 – 19.
KP og KWC sælger mandag og KWC og GN sælger tirsdag. Billetter og lister ligger klar.

Juleaftens arrangement op så snart som muligt. Mange vil gerne tilmeldes allerede. SN er
i år arrangør af juleaften. Tilmeldingslister sendes til SN.
KP står igen i år for Lucia kor sammen med Henrik Mørke.
GN har alle kommende opslag klar og de hænges op løbende.
Planlægning af nyt årshjul er gået i gang. Nye forslag er: flere bankospil, familie forårsfest,
beboerdag og julemarked.
7. Eventuelt
Intet af bemærke.

Næste møde bliver mandag den 13. november kl. 17.30. BJ laver mad.
Gitte Nordbjerg
17. oktober 2017

