
Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag  

den 6. maj 2019 kl. 17.30. 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Ysbæk- Nielsen (KYN), Birgit 

Jensen (BJ), Kirsten Pedersen (KP), Sysser Hansen (SH) og John Jeppesen (JJ) 

Afbud: Grethe D´Aniello (GD), 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

JN 

 

2. Valg af referent 

GN 

 

3. Godkendelse af seneste referat 

JN ønsker rettelse til Musikklubbens ændringer af deres klublokaler. Musikklubben har fået lov til 

selv at fjerne gamle skabe.  

 

4. Nyt fra formanden. Herunder ansøgninger og evt. klager 

Musikklubben rykker for de ting det er aftalt der skulle laves i lokalerne. JN rykker 

ejendomskontoret for udbedring. I sær den manglende varme er et stort problem.  

Madklubben har indkøbt div. til Mælkebøtten. Blandt andet større gryder, fade, skåle, knive og 

andet. Madklubben søger om penge til det indkøbte. Det henstilles til klubben, at der fremadrettet 

ikke indkøbes ting før der er bevilliget penge. Det indkøbte skal være tilgængeligt for alle der 

benytter Mælkebøtten. Der bevilliges et tilskud.  

Der er indkommet en klage vedr. beboerbilen som omhandler kørsel uden for de aftalte beføjelser.  

SN, JN og JJ udarbejder retningslinjer, der udleveres til chaufførerne og telefonvagten, så der ikke 

sker gentagelse.  

 

5. Økonomi 

Der mangler fortsat regnskab og medlemsliste fra en enkelt klub. Der er rykket flere gange. 

Formanden kontaktes nu med brev i postkassen. Klubben får et sidste varsel og lykkedes det ikke 

den vej, kan det overvejes, at opløse klubben.  

JN gennemgår regnskab og budget holder for nuværende.  

 

6. Kommende arrangementer 

Loppemarked den 11. maj. Alle mødes kl. 8.00 og hjælper til. Dem der skal have stand selv går fra 

senest kl. 9. 

Majfest den 25. maj.  Checklisten fra SH blev gennemgået og rettet til. SN sender revideret til alle. 

GN ser efter skilte og navneskilte. Printer nye hvis vi mangler. Der kan på dagen betales kontant, 

dankort og mobilpay. GN laver 2 lagkager, JN 1 og KYN (Karin) indkøber og laver potionsanrettede 

æblekager. Oprydning kl. 10 søndag.  

BL fælles morgenbord den 15. juni. Vi mangler fortsat materiale fra BL. Vi mødes når det kommer 

og planlægger nærmere.  



Sankt Hans den 23. juni planlægges nærmere ved næste møde. BJ hører om præsten Nynne kunne 

arrangeres til at forestå bål talen.  

Turen ud i det blå den 11. august. JN og KP sælger billetter søndag den 2. juni kl. 14 – 16. Det 

vurderes efterfølgende om der er behov for en ekstra salgsdag.  

GN laver opslag, Sankt Hans, Morgenbord, Ud i det blå, og begynder på Høstfesten. 

Høstfest. Der er arrangeret musik x 2 til dagen. Hele Høstfesten skal være på plads ved mødet den 

17. juni 2019. GN undersøger med softice maskine. Det undersøges med 

eftermiddagsunderholdning. F. eks. Mavedans eller Bakkesangerinde. 

 

7. Aktivitetsudvalgets vedtægter 

Afventer afklaring efter næste formandsmøde.  

 

8. Eventuelt 

KN’s navn ændres til det korrekte. Herefter omtales KN som KYN. 

 

 

Næste ordinære møde mandag den 3. juni 2019. BEMÆRK VI MØDES ALLEREDE KL. 16.00. KYN sørger for 

sandwich af forskellig slags.  

Ekstra møde den 17. juni 2019 kl. 17.30 omhandler alene Høstfesten. Mad aftales nærmere den 3. juni.  

 

 

Gitte Nordbjerg 

9. maj 2019 

  

 


