
Referat at møde i Aktivitetsudvalget mandag den 11. november 2019 

kl. 17.30 i nr. 165. 

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

Jeppesen (JJ), Grethe D´Aniello (GD) og Lis Andersen (LA) 

Afbud: Birgit Jensen (BJ), 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrere. 

JN 

 

2. Valg af referent. 

GN 

 

3. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt 

 

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

Ingen bemærkninger. 

 

5. Økonomi. 

Brev fra Codan vedr. bilforsikring på beboerbilen. Voldsom stigning i den årlige forsikring. Bilen er 

nu forsikret af administrationen som har fået en god aftale i stand på Aktivitetsudvalgets vegne.  

Økonomien ser fin ud og budget holder indtil videre.  

Der er nu indsamlingsbøsse ved beboerbilen og i selve bilen under daglig kørsel. Chauffører og 

telefonvagt er orienteret om forsvarlig opbevaring efterfølgende. Der opstilles bøsser ved diverse 

arrangementer. Alle indsamlede beløb går ubeskåret til hjælp til ny beboerbil.   

 

6. Kommende arrangementer. 

Burg og Juletur til Bakken er stadig ikke udsolgt. GN gentager opslag på Facebook.  

Lucia har pt. kun et tilmeldt barn. Lægges igen op på Facebook. Hvis der ikke kommer flere 

tilmeldinger aflyses det. Besked til Henrik Mørke i så tilfælde.  

1.søndag i advent. SN, JN, GD og LA møder ind kl. 13.00 og dækker op. SN sørger for indkøb til 

diverse arrangementer med hjælp fra KYN og Poul.  

Julebanko. Mail sendt til samarbejdspartnere for afd. 31. GN har aftale med inspektøren for afd. 4 

torsdag. SN henter eventuelle bidrag fra afd. 31 og GN fra afd. 4 fredag den 6. december på 

ejendomskontorerne. Sættes ind i Mælkebøtten. GN laver sponser listen til Bankospillet. Vi mødes 

kl. 10 i selskabslokalet. SN, JN, JJ, LA og KYN lørdag. Søndag mødes vi alle kl. 11.30 og gør klar. SN 

spørg om Mona-Lis og Connie vil hjælpe i køkkenet. KYN smører 4 x franskbrød der sælges sammen 

med æbleskiver.  

Juletræ. Billetsalg ændret i forhold til sidste referat, mandag den 18. november ved GN og GD. 

Tirsdag ved LA og JN og torsdag ved SN og KYN. Alle dag kl. 18-19 i Mælkebøtten. Deltagerlister og 

billetter ligger i Mælkebøtten. GN køber gaver til alle tilmeldte børn. Budget kr. 100,- pr. barn. GD 

hjælper med indpakning. SN spørg Mona-Lis og Connie om hjælp i køkkenet.  

Vi mødes kl. 10 lørdag den 14. december og pynter træ og stiller op. Og laver slikposer. SN, GN, 

KYN, Denis og Poul. Vi mødes alle kl. 11.30 søndag. Husk nissehuer. 

Juleaften. Opslag lige kommet op og allerede 23 tilmeldte. SN står for det arrangement.  



 

Årshjul 2020. 

4 banko i forår og 4 banko i efteråret. 

Revy flyttet til den 25. april 2020. Aftale med Mindeperlerne i hus. Møde torsdag den 14. november 

2019 med Else Strange og lydmand kl. 12.30. GN, SN og JJ deltager. Bliver formentlig 

eftermiddagsarrangement med kaffe/kage og sandwich.   

Burg ture 1.april 2020 og 25. november 2020.  

Majfest Kr. Himmelfartsdag torsdag den 21. maj 2020. Ronnie er reserveret.  

Bakketur den 13. juni 2020.  

Sankt Hans tirsdag den 23. juni2020.  

60er fest den 29. august 2020. JN undersøger med PS2 duo. SN reserverer selskabslokalet.  

Vise / syng den 24. oktober 2020. Pianist er hyret. Eftermiddag og tidlig aften med mad inkluderet 

for de tilmeldte.  

Vintertur med omvisning på bryggeri og frokost den 22. februar 2020.  

Ud i det blå er arrangeret til søndag den 9. august 2020. JN kontakter madsted og bestiller. 

Der afventes deltagerantal for Juletur til bakken og 1. søndag i advent om det skal med på 2020 

planen. Julebanko/juletræ og juleaften som sædvanlig. 

SN bestiller allerede nu alle busser til 2020, også bus til BonBon land arrangeret af Puls.  

GN laver plakat med årshjulet og vi sætter det op i december. 

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

2020 kl. 14. Menu er fundet. Vi dækker bord fredag kl. 14.00. Indbydelser er klar og SN sørger for 

omdeling.  

 

7. Eventuelt  

GD orienterer om brev GersagerNyt har modtaget om vores opslag. En enkelt opgang klager over at 

opslagene om november/december måneders mange arrangementer sættes op til fordel for 

beboernes egne opslag med div. henvisninger og henstillinger til opgangens beboere. GersagerNyt 

har svaret brevskriveren, at opslagene udskiftes løbende og har almen interesse for alle beboere. 

Opgangens egne opslag om hjertestarter, indkøbsvogne, ordensregler og andet kan i øvrigt findes i 

GersagerNyt.  

 

Næste møde mandag den 9. december 2019.  

 

Gitte Nordbjerg 

12. november 2019 


