
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 14. maj 
2018 kl. 18.00 
 
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Kirsten Pedersen (KP), Grethe D´Aniello (GD) 
Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen (KN), Lilje Lahrmann (LL) 

Afbud: Birgit Jensen (BJ) 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer  
KP. 
 
2. Valg af referent 
GN.  
 
3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 
 
4. Nyt fra formanden. 
Birgit Jensen er igen tråd ind i bestyrelsen for afdeling 4. Velkommen til BJ. 
Brev til klubberne vedr. salg af toldfrie drikkevarer godkendt og mailes til alle klubberne. 
Der er myrer i Mælkebøtten, mange myrer. Boligselskabet står for vedligehold af Mælkebøtten og 
bør som sådan løse problemet ved eventuelt at sprøjte rundt om huset så de ikke kommer ind. SN 
har købt myrer lokkedåser.  
SN ønsker hjælp fra alle i Aktivitetsudvalget til arrangementer og ikke kun dem der altid hjælper.  
2 fra ”hjælper listen” kontaktes for hjælp til Majfesten.  
GN spørg om generelle regler for udlån af Mælkebøtten til klubber. Alle klubber kan søge om at 
låne Mælkebøtten til større klubarrangementer. Hvis flere søger samme dag går det på skift. 
       
5. Ansøgninger, klager og henvendelser via hjemmesiden. 
Datastuen har søgt om midler til en ny bærbar computer. Afventer til efter sommerferien.  
Puls har via de 2 afdelingsbestyrelser søgt om udvidelse af deres lokale i Mælkebøtten. Klubben 
har nu så mange medlemmer, at der ikke er plads i lokalet længere. Det blev besluttet, at 
datastuen flyttes ind i det lille mødelokale og Puls overdrages lokalet hvor datastuen har holdt til. 
Der er en del elektronik der skal flyttes og Madklubbens lagerrum skal der findes plads til andet 
steds. Det forventes, at Puls endeligt har overtaget lokalet til efteråret.   
Puls orienteres ved dialogmøde den 17. maj 2018. JN og GN deltager.  
  
6. Økonomi  
JN gennemgår økonomien. Selvrisiko på udskiftning af bagrude på beboerbilen, en ikke 
budgetteret ekstra udgift.  Regnskab godkendt. 
 
7. Kommende arrangementer 
Majfest den 26. maj 2018.  
Vi mødes kl. 10. De 2 blå telte skal slås op til musikken og baren. Der dækkes op ude og inde.  
SN og KN handler, GN bager. KP, LL, GD, SN, GN og JN er på arbejdsholdet. Et par mænd 
hjælper til. Grill og gas er klar. Der kan købes 2 slags pølser, bøfsandwich og kartoffelsalat. Samt 
kaffe, kage, slik, chips, popcorn, slushice og andet. Div. drikkevarer fra baren. Hvad der måtte 
blive tilbage gemmes til Sankt Hans.  
 
 



Beboerdag den 2. juni. Arbejdsopgaver i og omkring Mælkebøtten: Vinduer pudses ude og inde. 
Skur males, bord og bænkesæt slibes og olieres, ukrudt omkring bygningen og fliser højtryks 
renses. Tilmelding til beboerdag senest den 28. maj. Aflyses ved for få tilmeldte eller dårligt vejr. 
Bestyrelsen deltager.  
Skovtur til bakken den 9. juni. Billetter og tilmeldingslister til JN. Tilmelding i Mælkebøtten mandag 
den 28. maj kl. 18.30 – 19.30 ved JN.  
Billetter til turen ”ud i det blå” sælges på beboerdagen, samt onsdag den 6. juni og torsdag den 7. 
juni, begge dage kl. 18.30 – 19.30. Billetter og tilmeldingslister til JN.  
Sankt Hans aften kl. 19. Sognepræst Bo Graversen er båltaler. Vi holder arrangementet på 
boldbanen. Borde og bænke ude i kanten og de blå telte slås op for enden til bar og musik. 
Nærmere aftales til næste bestyrelsesmøde i juni. 
Høstfest 1. september. Flere forslag på bordet som undersøges. Alle kommer med forslag til 
middagen om aftenen til næste møde. 75-85 deltagere til middagen sædvanligvis.  
 
8. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 
 
Næste møde er mandag den 11. juni 2018 kl. 18.00. JN/KP sørger for mad.  
 
Gitte  
18. maj 2018 


