
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag  

den 11. marts 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 

JN 

 

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.  

Brev sendt til chauffør vedr. klage fra beboer om servicen ved kørslen med beboer. Chaufføren er helt 

uforstående over for klagen og mener der må foreligge en misforståelse. Chaufføren tager klagen til 

efterretning. Det skal samtidig understreges at beboerkørslen ikke er en taxaordning og at chaufførerne ikke 

skal kører bud kørsel med levering af varer til hoveddøren.  

Perlen: Det lille selvstændige grønne hus, også kaldet Perlen, der ligger i det østlige hjørne af 

Gersagerparken har tidligere hørt under Greve Nord. Den eller de personer der benytter Perlen skal etablere 

sig som en klub efter gældende regler for klubber i Gersagerparken. I øjeblikket er det uvist hvem og hvor 

mange personer der benytter Perlen. Bringes forholdene i orden er det hensigtsmæssig at huset / klubben 

kommer under Aktivitetsudvalget. Perlen tages op på først kommende formandsmøde.  

 

5. Økonomi 

JN gennemgår regnskab og budget. Intet at bemærke.  

Vi får tilbud på elektronisk bankospil. Afprøves til næste bankospil.   

 

6. Kommende arrangementer 

Burg tur den 10. april 2019. Billetsalg søndag den 24. marts kl. 12-14 ved SN. Mandag den 25. marts ved GN 

og tirsdag den 26. marts ved BJ. Maks 50 deltagere.   

Dialogmøde med klubberne den 2. april kl. 18.30 – 19.30. Klubberne sendes reminder på mail ugen før.  

Majfest. Fællesklub 72 kontaktes og tilbydes at have bod med etnisk mad. JN tager kontakt. 

Bekræftelse fra Ronnie på at han spiller er ok.  

Udendørs konkurrencer for voksne og børn. Petanque, Kroket. Der laves hold med præmie til vinderne.  

Der kan købes burger og pølser fra grillen. Kaffe og lagkage/æblekage.  

Loppemarked ved nr. 149 den 11. maj 2019 kl. 10-15. Fællesklub 72 evt. åbent hus samme dag. Ingen 

tilmelding. Man medbringer selv bord og stole. Vi sælger pølser, øl og vand.  

 

7. Kommissorium / forretningsorden 

Fremover hedder det alene Vedtægter for Aktivitetsudvalget. Sammenfattes til et dokument á 4 sider, 

forside, formål og arbejdsområde, forretningsorden for Aktivitetsudvalget i Gersagerparken og 

administration af lokaler i Gersagerparken.  

Dokumentet rettes til en sidste gang og sendes til godkendelse i udvalget og derefter til endelig godkendelse.  

 



8. Eventuelt 

SH´s oplæg til opgaveliste bruges fremover til alle store arrangementer. Alle er selv ansvarlige for at få 

skrevet opgaver ind.  

 

Næste møde bliver 8. april 2019 kl. 17.30. BJ står for maden og mødet starter derefter kl. 18.00. 

Gitte Nordbjerg 

13. marts 2019 


