
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag 

den 4.februar 2019 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
GD

2. Valg af referent
GN

3. Godkendelse af seneste referat
Godkendt

4. Nyt fra formanden, herunder evt. klager, ansøgninger og spørgsmål
Ingen klager, ansøgninger eller spørgsmål. 
Aktivitetsudvalgets fest for Beboerkørslen, frivillige hjælpere til arrangementer og aktivitetsudvalget gik 
rigtig fint. 40 var inviteret og alle havde en dejlig eftermiddag og aften. 
Flere har spurgt efter bankospil i februar. Vedtaget at vi igen vil holde 4 bankospil i foråret. 
Vi skal prøve at fordele hjælpen til arrangementerne bedre. Flere i aktivitetsudvalget er på til samtlige 
arrangementer. 
Vi savner stadig en agenda mappe, hvor forløbet til hvert arrangement er noteret. Alle skal kunne varetage 
et arrangement ved f.eks. sygdom. Køreplan og indkøb skal kunne slås op. SH, JN og SN laver oplæg til 
mappen. 

5. Økonomi
Intet at bemærke så tidlig på året. 
Der skal indkøbes et nyt rullebord til Mælkebøtten. Samt skraldekurve til brug ved arrangementer. 

6. Kommende arrangementer
Banko den 3. marts 2019. JN, SN, SH, KN. GN reserve. 
Burg tur den 10. april 2019. Billetsalg aftales næste møde. 
Majfest. Fællesklub 72 kontaktes for deltagelse med børneting/musikalsk indslag / mad. JN tager kontakt. 
Bekræftelse fra Ronnie på at han spiller. 
Loppemarked ved nr. 149 den 11. maj 2019 kl. 10-15. Fællesklub 72 evt. åbent hus samme dag.
Ved dialogmøde med klubberne den 2. april i Mælkebøtten kl. 18.30-19.30 forslår vi, at der arrangeres åbent 
hus en aftalt dag i alle klubberne. 
Alle klubber har fået brev om dialogmøde og aflevering af regnskab og medlemsliste for 2018. 

7. Eventuelt
Ny dato aftales for udarbejdelse af forslag til nyt kommissorium / forretningsorden. SH, GD, SN, KP og GN. 
Nuværende skrives ind og tilrettes hvorefter det skal godkendes af bestyrelserne i afd. 4 og 31. 

Næste møde bliver 11. marts 2019 kl. 17.30. JJ står for maden og mødet starter derefter kl. 18.00.

Gitte Nordbjerg

6. februar 2019


