
Referat at møde i Aktivitetsudvalget mandag den 13. januar 

2020     kl. 17.30 i nr. 165. 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Gitte Nordbjerg (GN), John Jeppesen (JJ), 

Grethe D´Aniello (GD), Birgit Jensen (BJ), og Lis Andersen (LA) 

Afbud: Karin Ysbæk-Nielsen (KYN),  

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 omdeler oversigt over de busser der er bestilt til årets ture ”ud af huset”. 

En beboer har kontaktet SN vedr. en anden beboer der ønsker at melde sig ind i Billard 

Klubben. Omtalte anden beboer har tidligere meldt sig ud af klubben pga. mistillid til den 

siddende bestyrelse i Billard. Det er stadig den samme bestyrelse der sidder i Billard 

Klubben og de ønsker ikke for nuværende omtalte beboer ind i klubben igen. 

Aktivitetsudvalget fastholder, at det alene er klubben der bestemmer hvem der kan meldes 

ind.  

 

5. Økonomi. 

Regnskab for 2019 udleveret og gennemgået. Enkelte spørgsmål til dette og derefter 

godkendt med underskrifter.  

Beboer donerer penge til Aktivitetsudvalget som tak for det store frivillige arbejde der 

gøres. Pengene er brugt til indkøb af stole til Mælkebøtten. Skilt på sponser tavlen. 

JJ spørger til økonomien vedr. beboerbilen. Indsamlingen til hjælp til udskiftning af bilen 

går for alvor i gang i år.  

 

6. Kommende arrangementer. 

Julefrokost for de frivillige i aktivitetsudvalget, beboerbilen og øvrige hjælpere den 18. 

januar 2020 kl. 14.00. 36 tilmeldte, heraf 2 måske. Vi dækker bord fredag kl. 14.00. SN, JJ, 

BJ og GN (måske). BJ sørger for blomster. Låner duge hos Seniorklubben. Maden leveres 12 

– 13.30. JJ lukker op kl. 12.00. Øvrige kommer kl. 13 – 13.30. Marianne kommer kl. 13. 00. 

GN laver bordkort og bordplan lægges lørdag af JN og GN. Ægtefæller sidder over for 

hinanden. SN handler drikkevarer og andet. Vi mødes søndag kl. 11 og rydder op.  



 

Banko. Første spil i år er den 2. februar 2020 kl. 13.00. GN printer opslag og ligger klar på 

kontoret. Banko og bryggeritur sættes op samtidig. 

Vintertur til Bryggeri og frokost. GN retter opslag til og printer sammen med billetter og 

tilmeldingslister. Busafgang kl. 10.00. Billetter sælges efter banko den 2. februar kl. ca. 

16.00 ved JN. Billetsalg mandag den 3. februar kl. 18-19 ved LA og GN. Tirsdag den 4. 

februar kl. 18-19 ved SN og JN. Begrænset deltager antal, så først til mølle. Når der er 

udsolgt sættes seddel på døren.  

Turen koster kr. 125,- pr. næse og dækker bus, omvisning, ølsmagning og frokost. 

Drikkevarer til frokosten er for egen regning.  

 

7. Eventuelt  

Årshjul sendes til alle og lægges også op på Facebook.  

Næste møde mandag den 10. februar 2020. BJ står for maden.  

 

Gitte Nordbjerg 

14. januar 2020 


