Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 12. november 2018 kl.
17.30
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Grethe D´Aniello (GD), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Nielsen (KN),
Birgit Jensen (BJ), Kirsten Pedersen (KP), Sysser Hansen (SH) og John Jeppesen (JJ)
Afbud:
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
JN
2. Valg af referent
GN
3. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
4. Nyt fra formanden. Herunder ansøgninger og evt. klager.
* Opfølgning på Bogklubben. Vi afventer mødedato.
* Opfølgning på nr. 72. SN, JN og GN holdt møde med initiativtagere til den nye klub i nr. 72. Da div. misforståelser
var ryddet af vejen blev der indgået en god aftale. De fremmødte blev orienteret om fremgangsmåden når man er
tildelt et lokale og ønsker at starte en klub. Klubben bliver en familieklub for beboere fortrinsvis med udenlandsk
baggrund. De fremmødt er orienteret om, at reglerne for klubber i Gersagerparken gør, at alle klubber er for alle.
Det var de indforstået med. Der afholdes generalforsamling og nedsættes en bestyrelse. Klubben får udleveres 3
brikker som bestyrelsen er ansvarlig for. Ordensreglerne i bebyggelsen skal overholdes.
Ingen klager eller ansøgninger.
Julefrokosten bliver denne gang kun for aktivitetsudvalget, beboerkørsel og medhjælpere til store arrangementer.
Afholdes 2. februar 2019.
5. Økonomi
JN orienterer. Vi får pt. et tilskud på kr. xx fra Boligselskabet til hjælp til drift af beboerbilen. Det dækker dog langt fra
de faktiske udgifter. Både 2017 og 2018 er der brugt langt mere til bilen. Boligselskabet ansøges om flere penge.
Tages op på formandsmødet fredag denne uge.
Pt. kniber det med at budgettet kan holde for 2018, pga. de ekstra udgifter til bilen.
Tilbud fra julemand på kr. xx accepteres.
Vi har brug for et særskilt telefonnummer til mobilpay. Tages op i 2019.
Budget lagt for 2019. Se årshjul for arrangementer.
6. Kommende arrangementer
Burg turen den 28. november 2018, udsolgt.
1. søndag i advent arrangement kl. 14 – 17. Vi mødes kl. 12.30. SN, JN, KP, KN, BJ, GN. SN handler ind sammen med
KN. JN sørger for indkøb til dekorationer.
Julebanko. SN og GN afleveres sedler til inspektørerne omkring bidrag fra håndværkere. SN og GN henter gaverne og
sætter op lørdag den 8. december kl. 10. Borde og stole hvis vi kan nå det.
Søndag den 9. december møder vi ind, alle der kan, kl. 11.30 og sætter op og gør klar. Prislister opdateres og
lamineres. JN råber op. GN fordeler præmierne og KN, SH og SN checker numre ved banko. Mona-Lis, BJ og GD
passer køkken, KP passer baren.
Juletræ. Vi mødes lørdag kl. 9 til morgenbord. Pt. minus SH, GD og BJ. Vi pynter træ, sætter borde og stole frem og
laver godteposer. GN køber gaver til de tilmeldte børn. GD hjælper med at pakke ind. Søndag mødes vi igen kl. 11.00.
Lucia synger kl. 12. når juletræet starter.

Billetsalg til Juletræ. Mandag den 19. november kl. 18-19, GN og GD. Tirsdag den 20. november kl. 18-19, SN og KP.
Torsdag den 22. november kl. 18-19, JN og JJ. Billetter klar, tilmeldingslister printes.
Lucia. Henrik Mørke åbner til første undervisning den 28. november. GN sørger for børnenes forplejning.
Juleaften. Allerede solgt 26 pladser. Maks deltagerantal ca. 30. JN er tovholder på juleaften. Siger til vis der mangler
hjælp til forberedelserne.
Årshjul. Foreløbig årshjul på plads. Lidt færre banko i foråret, da de ikke var så godt besøgt. Majfest fastholdes slut
maj. Beboerdag flyttes til efteråret, med bl. a. mulighed for plantning af forårsløg i afd. 31. Sommertur til Bakken
bliver den 15. juni 2018. Sankt Hans skifter navn til Midsommeraften. Afholdes uanset vejret/afbrændingsforbud.
Lokation flyttes til Mælkebøtten. Høstfest flyttes til lørdag den 17. august 2019. Lokation flyttes til Mælkebøtten.
Julemarkedtur bliver til Bakken. Kan arrangeres for langt færre penge end de tilbud vi fik for julemarked 2018. Gratis
adgang og mulighed for bespisning til fornuftige penge. Bliver en eftermiddags/aftentur. Turen foreslås tilbudt til
beboerne både med og uden bespisning.
Øvrige arrangementer i julemåneden er som nu. Årshjul fremsendes når det er klart.
Budget langt i forhold til arrangementerne.
7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde den 10. december 2018 er aflyst. Vi snakker sammen ved behov.

Første bestyrelsesmøde i det nye år bliver mandag den 14. januar 2019 kl. 17.30. GN sørger for maden.

Gitte
14. november 2018

