
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 11. juni 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), Birgit Jensen (BJ)  

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer  

JN 

2. Valg af referent 

GN  

3. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt. 

4. Nyt fra formanden. 

Sankt Hans arrangement aflyses. Greve Kommune har nedlagt forbud om brug af åben ild. Det påvirker på 

alle måder Sankt Hans arrangementet, hvorfor det aflyses. KP giver Bo Graversen besked. Opslag tages ned 

fra opgangene. Og arrangement aflyses på Facebook og i opslagsrammerne. 

Vedr. det tomme lokale i nr. 72. De 3 grupper af etniske kvinder der tidligere har søgt og fået afslag på 

lokale tildeles lokalet da det nu er ledigt. De 3 etniske grupper tildeles en dag hver. En forudsætning for 

overdragelse af lokalet er, at der indkaldes til en stiftende generalforsamling og at der dannes en 

bestyrelse efter aktivitetsudvalgets regler. Lokalet kan af grupperne bruges til hyggeligt samvær. Der må 

ikke tilberedes mad i lokalet.  

Datastuen flytter efter sommerferien til det lille mødelokale. Borde og stole overdrages til Vin klubben. 4 

stole gemmes til arrangementer i Mælkebøtten. Der aftales møde med Henning fra Datastuen i starten af 

august.  

5. Ansøgninger, klager og henvendelser via hjemmesiden.  

En beboer har forespurgt om muligheden for at leverer økologisk spansk vin og andre delikatesser til 

Aktivitetsudvalgets arrangementet. JN skriver tilbage til beboeren, at vi desværre må takke nej. Vi handler 

fra arrangement til arrangement og hvor det er billigst mulig. 

6. Økonomi  

Regnskabet gennemgået og godkendt. 

7. Kommende arrangementer / evaluering af seneste arrangementer. 

Majfesten var en stor succes. Knap så mange deltog som håbet, men en dejlig dag for de ca. 60-70 beboere 

der deltog.  

Beboerdag gik rigtig fint. Mange beboere deltog, langt flere end ved tidligere beboerdage. Alt arbejdet var 

tilrettelagt i og omkring Mælkebøtten og alle fik meget fra hånden.  

Endnu en succes var turen til Bakken. 50 tilmeldte og alle havde en dejlig dag i det skønne vejr.  

Sankt Hans aflyst som skrevet tidligere.  

Turen ud i det blå, 2 billetter tilbage.  



Høstfest. Ronnie spiller som aftenunderholdning. Gøglere fra Majfesten er hyret igen. Falkeshow betales af 

de 2 afdelinger. Derudover er Kaffebil, Isbod, snobrød og loppemarked planlagt. Musikalsk underholdning 

dagen igennem. Copenhagen Showband går på kl. 16.00. Arrangement starter kl. 12 – 23. Loppemarked 

allerede kl. 11. med opstilling fra kl. 10.  

Grillen er åben indtil fra kl. 12 – 16.  

Buffet om aftenen fra E-buffet. SN og GN vælger menu.  

JN sender tidsplan til GN. A3 plakater til opgangene.  

8. Eventuelt. 

Sponser tavle revideres.  

 

Næste møde er mandag den 13. august 2018 kl. 18.00. JN/KP sørger for mad.  

Gitte  

17. juni 2018 

  


