Referat fra møde i Aktivitetsudvalget mandag
den 3. juni 2019 kl. 16.00.
Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Gitte Nordbjerg (GN), Karin Ysbæk- Nielsen (KYN), Birgit Jensen (BJ),
Sysser Hansen (SH) og John Jeppesen (JJ), Grethe D´Aniello (GD).
Afbud: Kirsten Pedersen (KP),
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
JJ
2. Valg af referent
GN
3. Godkendelse af seneste referat
Godkendt
4. Nyt fra formanden. Herunder ansøgninger og evt. klager
Musikklubben rykker fortsat på afklaring omkring deres lokaler. Det meddeles Musikklubben, at
Aktivitetsudvalget ikke kan gøre mere. Henvendelse skal fremover ske til inspektøren.
SH spørg ind til motionsklubben og dennes åbningstid. Det aftales at klubben kontaktes med henblik på skilt
på døren.
Oprydning i nr. 40. Hvad der ikke tilhører Aktivitetsudvalget skal fjernes. Inspektøren kontaktes.
Ingen yderligere bemærkninger.
5. Økonomi
Budgettet ser fint ud. Majfesten gav et mindre underskud end forventet.
Bænkene, hvor mange er i stykker, skal udskiftes med stole. Budget for udskiftning til stole / klapstole
undersøges.
6. Kommende arrangementer
* Evaluering af seneste arrangement/Majfesten
Alle udtrykte stor tilfredshed med Majfesten. Den var godt besøgt. Rigtig mange børn kom og benyttede
hoppeborgen. Sluchice maskine skal til reparation. Forslag til, at vi næste år også har hapsdog og måske is.
Tilbehør til grillen skal ikke stå i en skål. Enten på bakker eller hældes op i mindre skåle.
Vagtplan for grill og kaffeudsalg skal være på plads før dagen starter.
God ide at så meget som muligt ryddes af vejen på festdagen før der slukkes og lukkes.
* BL 100 års fødselsdag den 15. juni 2019
Dagen vil for Gersagerparkens side blive mærkeret med formiddagskaffe med kringle og kagemænd/koner
fra kl. 11 – 13. Der dækkes lange borde ned ad hovedstierne i V ud fra Mælkebøtten. I tilfælde af regn kan
der trækkes indenfor.
SN bestiller kringle og kagemænd til ca. 100 personer. Juice til børnene.
Vi mødes alle kl. 9.30 og stiller op. Begge bestyrelser indkaldes til at hjælpe til. GN laver opslag og printer.
* Sankt Hans
Præsten Nynne har sagt ja til at holde båltale. BJ aftaler nærmere med Nynne. Båltale 21.30.
Vi sælger øl, vand og vin.
Vi mødes kl. 17.30 og stiller op. GN laver en heks og printer sang.

* Høstfest.
Der var flertal for at Show Bandet igen kommer og underholder og de er derfor kontaktet.
Fremadrettet aftales der kun tiltag til arrangementer på bestyrelsesmøderne når alle er til stede.
Øvrigt aftales på ekstra ordinær møde den 17. juni, der alene omhandler Høstfesten.
7. Aktivitetsudvalgets vedtægter
Afventer afklaring efter næste formandsmøde.
8. Eventuelt
Forslag om, at bestyrelserne bør have en førstehjælpskursus. JJ undersøger nærmere.
SH foreslår Second Hand tøjsalg i Mælkebøtten en aften i efteråret.
SH foreslår at vi udnævner en ”årets bænk”. Rigtig mange fine oaser er at finde i bebyggelsen og det kunne
blive en tradition, så flere havde lyst til at sætte lidt blomster og lign. Afsløring til Høstfesten evt.
Begge dele tages på som forslag til næste møde.

Næste møde er ekstra ordinært møde vedr. Høstfesten den 17. juni kl. 17.30. SH sørger for flæskestegssandwich.
Husk andet til GD.
Næste ordinære møde bliver efter sommerferien mandag den 12. august kl. 17.30. GN sørger for maden til denne
dag.

Gitte Nordbjerg
6. juni 2019

