
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag den 14. januar 
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 

SH

2. Valg af referent

GN 

3. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

4. Nyt fra formanden

SN skal kobles på Aktivitetsudvalgets mail. JN hjælper med det. 

Frokosten for de frivillige der hjælper Aktivitetsudvalget ved arrangementer, beboerkørslen og 
Aktivitetsudvalget afholdes den 2. februar 2019 kl. 14.00 i Mælkebøtten.

Der serveres 2 slags sild, smørrebrød og ost. Derefter kaffe og chokolade. BJ og SH laver sild. BJ og SH 
handler til sild og ost. KN og SN handler øvrigt.  JN bestiller smørrebrød, 2 pr. næse + 10 stk. Der dækkes 
bord fredag kl. 10. GN, SN, KN og JJ hjælpes om bordet. KP og GD rydder af efter maden og laver kaffe. KN 
pakker eventuelt overskydende mad væk. Øvrige går til hånde. 

GN laver bordplan sammen med JN. Poul Nielsen står for musikken. 

Oprydning søndag kl. 11.00. SN, KN, GN, SN og JJ. 

Sponser tavlen skal opdateres. SN og SN finder en dag at mødes i Mælkebøtten og går den igennem og 
bestiller nye skilte. 

GN skriver til alle klubber om aflevering af regnskab for 2018. Møde med klubberne bliver tirsdag den 2. 
april 2019 kl. 19.00 i Mælkebøtten.

5. Økonomi

JN omdeler endeligt regnskab for 2018. Viser et lille overskud på små kr. 200,-.

6. Evaluering af decembers arrangementer

1.søndag i advent arrangement. Rigtig vellykket arrangement. Pænt besøgt og nogle hyggelige timer med 
julesange og fremstilling af juledekorationer. Rigtig godt med julemusik spillet af Henrik Mørke. 

Julebanko forløb vanen tro rigtig godt. Meget fine præmier sponseret af bebyggelsens håndværker. 

Juletræsfest. Stor tilslutning med 58 børn og lige så mange voksne. Godteposerne skal have en opjustering, 
de var lige til den kedelige side. 



Der foreslås 2 cafe udleverings steder. Det er for lidt med en enkelt når rigtig mange skal serviceres på en 
gang. En ekstra person i køkkenet er også ønskeligt. 

Det et problem at børn og forældre går så snart godteposen og gaven er udleveret. Det kunne være en god 
ide at børnene fastholdes med lej omkring juletræet. Det gør nuværende julemand kun i meget lille 
omfang. Stor tilfredshed med de indkøbte julegaver til børnene.

Der er stemning for at vi selv prøver at stå for underholdningen og julemanden. At alle får en ”rolle” til 
juletræsfesten. JJ foreslår at vi holder en opsamling på juletræsfesten alene og på et tidligt tidspunkt laver 
agenda for årets juletræ. 

Juleaften var en stor succes med 36 deltagere. Alle har givet udtryk for at de havde haft en dejlig aften. 

Vi skal have en mappe med notater for hvert arrangement. Så man ved evt. sygdom eller andet altid kan gå 
tilbage og slå op omkring indkøb og planlægningen. 

7. Kommende arrangementer

SH foreslår at vi har en ens bluse eller trøje på som tydeliggør at vi er fra Aktivitetsudvalget. JN undersøger 
udvalg og priser. 

GN har udarbejdet kommende plakater. Første er bankospil den 3. marts 2019. 

GN printer flyers med Aktivitetsudvalget årshjul der lægges i Mælkebøtten. 

SN har fået datoer og bestiller busser til turene. 

Fællesklubben nr. 72 indbydes til musikalsk indslag til Majfesten. Og også gerne input til bespisning. JN 
tager kontakt til klubben. SN foreslår vi holder møde om kun Majfesten. Vi ser om der er behov. 

Juleturen bliver til Bakken som aftalt, men uden spisning. Tiden er aftalt til kl. 14 – 19. 

8. Kommissorium / Forretningsorden for Aktivitetsudvalget

Eksisterende er fra 2009 og trænger til en opjustering og ændring på flere punkter. Vi undersøger 
forretningsordenen i andre boligselskaber der får beboerkroner til beboeraktiviteter. GD undersøger 
gængse love for beboerdemokrati / aktivitetsudvalg. GN, SN, GD, KP og SN laver udkast til nyt 
kommissorium som derefter skal godkendes.

9. Eventuelt.

SH havde katalog med fra Roskilde rejser med forslag til kommende 3 dages tur. 

Næste møde er mandag den 11. februar 2019 kl. 17.30. SH står for maden. 

Gitte

16. januar 2019


