
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 13. august 2018 kl. 18.00 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Grethe D´Aniello (GD), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen 

(KN), Lilje Lahrmann (LL), Birgit Jensen (BJ)  

Afbud: Kirsten Pedersen (KP), 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer  
JN 

2. Valg af referent 
GN  

3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt. 

 

4. Nyt fra formanden. 
Flytning af datastuen er stort set færdig. Når alt er flyttet fra havestuen overtager Puls lokalet. Låse byttes 

rund, da Puls ikke skal have adgang til selve Mælkebøtten.  

LH har meddelt at hun ønsker at træde ud ved næste beboermøde i september. 

  

5. Ansøgninger, klager og henvendelser via hjemmesiden. 
Aktivitetsudvalget har modtaget en klage vedr. Puls der ved deres seneste fredags cafe spillede og sang 

efter kl. 22.00. Puls kontaktes for at høre deres side af sagen. Vi foreslår et møde. GN skriver mail.  

Intet udover.  

 

6. Økonomi. 
Regnskabet gennemgået og godkendt. 

 

7. Kommende arrangementer / evaluering af seneste arrangementer.  
Turen ud i det blå. 105 glade beboere var afsted til Sporvejsmuseet og efterfølgende frokost på Chr. Vl´s 

overdrevs kro. Meget vellykket tur.  

Høstfest.  Plakater i A3 er hængt op. A skilt i Mælkebøtten gøres klar og kan sættes ud hver dag på fortovet 

ved Mælkebøtten. Spiritusbevilling er på plads. Billetsalg til madbilletter, søndag KP og SN, mandag KP og 

SN, tirsdag BJ og GN.  Billetter og tilmeldingslister afleveret af GN til JN. Afbrændingsforbud er ophævet så 

oprindelige plan med grill og snobrød fastholdes. Vi serverer dog også flæskestegssandwich. SN og KN 

handler. Alt øvrigt vedr. høstfest se internt notat. Hjælpere til høstfest indkaldes til orienteringsmøde den 

20. august kl. 16 i Mælkebøtten. JN indkalder.  

Prislister rettes til og div. opslag lamineres.  

Bankospil den 9. september2018.  SN, KP,KN, GD og GN hjælper til. KN smøre franskbrød, ost og rullepølse. 

Ole P. er opråber.  

Juletur. Svendstrup Gods arbejdes der videre med. 24. november.  

 

8. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger.  

 

Næste møde er mandag den 10. september 2018 kl. 18.00. JN/KP sørger for mad.  

Gitte  

15. august 2018  


