
Referat af møde i Aktivitetsudvalget mandag den 14. oktober 

2019 kl. 17.30 i nr. 165. 

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

(KYN), Birgit Jensen (BJ), John Jeppesen (JJ), Grethe D´Aniello (GD) og Lis Andersen (LA) 

SN byder velkommen til Lis Andersen som er valgt ind som suppleant for afd. 4. Ingen nye er 

kommet ind for afd. 31 som erstatning for Sysser Hansen og Kirsten Pedersen, som begge er tråd 

ud af Aktivitetsudvalget.  

Udvalget konstituerer sig med SN som formand, JN som kasserer. I henhold til det nye 

kommissorium vælges der ikke længere en næstformand. GN fortsætter herefter som sekretær.   

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrere. 

JJ 

 

2. Valg af referent. 

GN 

 

3. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt 

 

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

SN fortæller kort om mødet med de frivillige på beboerbilen. Der blev udarbejdet en ny 

vagtplan efter chaufførernes og telefonvagternes ønsker. Starter fra uge 44. Der laves 

opslag med reduceret kørsel i vintermånederne af hensyn til bilens batteri som ikke kører 

så langt om vinteren. Er der brug for en fridag byttes der indbyrdes og der sendes ikke ny 

vagtplan ud af den grund.  

 

Der er kommet forespørgsel om et større musikarrangement den 1. august 2020 i 

samarbejde med DR. Aktivitetsudvalget skulle stå for salg af drikkevarer og mad. 

Overskuddet kunne være til fordel for en ny beboerbil. Da arrangementet ikke kun skulle 

være for Gersagerparkens beboere vil det kræve en større planlægning og en del flere 

frivillige end Aktivitetsudvalget alene. Der stilles tvivlsspørgsmål ved om der kan skaffes 

frivillige nok. 5 stemmer for og 2 imod arrangementet. Der arbejdes videre med ideen.  

 

Der holdes møde med billardklubben fredag.  

 

5. Økonomi. 

Budget for 2019 balancerer. Budget for 2020 gennemgås. Det er intensionen at overskud 

fra årets bankospil skal gå til tilskud til ny beboerbil.  

 



6. Kommende arrangementer. 

Bankospil den 3. november. Dem der kan på dagen kommer og hjælper. KN smører 

franskbrød. Vi sælger fra kl. ca. 16 når bankospillet slutter billetter til Burg turen og 

Bakketuren.  

Lucia gennemføres ved mindst 12 tilmeldte børn. GN spørger Henrik Mørke om at spille til 

Lucia, Julehygge 1. søndag i Advent og Juletræ den 15. december.  

Burg den 27. november. Billetter sælges efter bankospil den 3. nov. og den 4. nov. kl. 18-19 

ved GN og LS i Mælkebøtten.  

Bakketur den 30. nov. Pris 25 kr. Billetter sælges efter bankospil den 3. nov. og den 4. nov. 

kl. 18-19 ved GN og LS i Mælkebøtten.  

Julehygge 1. søndag i advent.  Alene hygge og julesange. Ingen juleværksted eller julesalg.  

Endelig planlægning af Julebanko og Juletræ til næste møde. Det er aftalt at vi i år selv står 

for underholdningen, julemand og hans hjælpere. xx kr. til julegaver til børnene.  

Billetsalg til Juletræ den 18., 19. og 21. november kl. 18 – 19 i Mælkebøtten. Mandag ved 

BJ og GD, tirsdag ved GN og LA og torsdag ved SN og JN.  

Juleaften koster i år 125 kr.  

GN retter opslag til og printer så de ligger klar til opsætning.  

Julefrokost for de frivillige i aktivitetsudvalget, beboerbilen og øvrige hjælpere bliver den 

18. januar 2020 kl. 14. GN laver indbydelser og JJ, GD og BJ finder menu.  

 

Årshjul 2020 forslag: 

4 banko i forår og 4 banko i efteråret. 

Revy den 14. marts 2020. GN kontakter Minneperlerne.  
Den 1. april 2020 og 25. november 2020 Burg ture.  
Majfest Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj 2020. 

Bakketur den 13. juni 2020.  

Sankt Hans tirsdag den 23. juni2020.  

60er fest den 29. august 2020. SN finder musik. 

Vise / syng med aften den 24. oktober 2020. GD finder musik.  

JN får datoer ind i kalender og sender rundt. Godkendes til næste møde hvorefter endeligt 

årshjul laves.  

 

7. Eventuelt  

Ingen bemærkninger.  

 

Næste møde mandag den 11. november 2019. KN sørger for mad. 

 

Gitte Nordbjerg 

22. oktober 2019 


