
Referat af møde i Aktivitetsudvalget den 3. september 2019 kl. 17.30 

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),  

Afbud: Kirsten Pedersen (KP) Grethe D´Aniello (GD). 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer. 

SH 

 

2. Valg af referent. 

GN 

 

3. Godkendelse af sidste referat.  

Godkendt 

 

4. Nyt fra formanden, herunder ansøgninger og evt. klager. 

Ingen ansøgninger eller klager. 

Fibia har forespurgt om der skal være adgang til internet i klubberne. Det vil i så fald være for klubbernes 

egen regning. 

SN og JJ afholder møde med Ole Hansen vedr. beboerbilen indenfor en uge/14 dage. Der er fortsat 

problemer med for mange forskellige vagtplaner. 

Det store telt der opsættes til Høstfesten er gået i stykker og kasseres. Det koster 4200 kr. at leje et 

tilsvarende telt inklusiv opsætning og nedtagning. Der er ikke økonomi til indkøb at nyt telt. 

 

5. Økonomi. 

 Der er brugt flere penge til Høstfesten end forventet, forstået på den måde at indtjeningen på dagen ikke 

nåede målet. Underskuddet indhentes på kommende arrangementer. 

Det skal undersøges om vi må lave arrangementer til fordel for beboerbilen. Om ca. 2-3 år skal bilen skiftes 

ud og det er ikke forventeligt, at Velux fonden eller andre vil donere det fulde beløb. Hvorfor en del af 

beløbet skal findes på anden vis. 

 

6. Kommende arrangementer / evaluering af seneste. 

Høstfesten:  

Der er afholdt evalueringsmøde med alle frivillige og bestyrelsen efter Høstfesten. Fordele og ulemper er 

noteret. Fra et beboerperspektiv var det en rigtig god fest. Arrangementet var godt besøgt dagen igennem. 

Det var en succes at benytte Mælkebøtten som lokation.  

Men der er stor enighed om, at Høstfesten i sin nuværende form ikke bliver gentaget. Der er ikke resurser i 

Aktivitetsudvalget til afholdelse af arrangementer der i planlægning/opsætning/afholdelse og oprydning 

strækker sig over 4 dage.  

Der ”brainstormes” omkring forslag til alternative arrangementer til årshjul 2020.  

Fernisering af ny kunst den 30. august 2019. 

Rigtig fint arrangement, godt besøgt og smuk bronze skulptur sat op ud for Mælkebøtten. 

3 dages turen: 

Alt er planlagt, turen af udsolgt og der har ikke været nogen afbud. 

Banko den 6. oktober. 

KYN smører brød. Alle der kan møder ind. Opslag er klar og kan hænges op. 

November/Decembers arrangementer 

Burg køres som sædvanlig. 

Lucia startes kun op så frem der er mindst 10 børn tilmeldte.  

 



Juletur til bakken. Bussen kører fra GP kl. 15 og retur 19.30. Tilmeldte der ønsker at spise på Bakken bestiller 

selv bord. Aktivitetsudvalget sørger alene for transporten. SN bestiller bus. 

Juletræ for børnene. JN undersøger priser på juletøj. JJ er julemand, GN julekone og øvrige julemandens 

hjælpere.  

Årshjul 2020. Der startes planlægning til kommende møde den 14. oktober 2019. 

 

7. Eventuelt.  

SH takker for denne gang i Aktivitetsudvalget i forbindelse med det kommende beboermøde. Vi vil savne dig 

Sysser. Tak for din indsats. Vi håber du på et senere tidspunkt igen vil ”join us”.  

Næste bestyrelsesmøde mandag den 14. oktober 2019 kl. 17.30. GD sørger formaden. 

GN / 7. september 2019 


