
Referat at møde i Aktivitetsudvalget mandag 9. december 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), og Lis Andersen (LA) 

Afbud: Birgit Jensen (BJ), Grethe D´Aniello (GD) 

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. 

Det er et problem, at mikrofoner, pult og højtaler ikke er tilgængelige når der er behov for 

det f.eks. i selskabslokalet. Og at der ikke er bestyrelsesmedlemmer der kan betjene 

udstyret.  

Alt udstyr skal sættes ned i bestyrelseslokalet i nr. 165, hvor alle har nøgle. Og mindst 2 

skal oplæres i brug af udstyret. JN bringer det op på afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 31. 

 

5. Økonomi. 

Økonomien ser fin ud.  

Der skal indkøbes arbejdscomputer, scenetæppe til Mælkebøtten, borde og ekstrastolene 

der står i Mælkebøtten skal udskiftes med mere solide modellere.  

Da vi ikke længere skal holde de meget store arrangementer, skal der ryddes ud i de mere 

eller mindre dårlige bænke der står i nr. 40. Puls kontaktes om de er interesseret og ellers 

køres de til affald.  

10 termokander der kun bruges til gløgg. Det er et problem at holde det varmt ellers.  

 

6. Kommende arrangementer. 

Juletræ søndag den 15. december 2019 

Vi mødes kl. 10 lørdag og pynter træ, stiller op og laver slikposer. 

Alle møder ind kl. 11 – 11.30 søndag. Lydia, Mona-Lis og Connie passer køkken.  

Alle gaver er købt og pakket ind.  

Julemand og nissemor er tilstede i salen fra start.  

Henrik Mørke kommer og spiller. Sanghæfte printes. 

Traditionen tro spiser bestyrelsen og hjælperne forårsruller når alt er ryddet væk.  



 

Juleaften i Mælkebøtten 

Overvældende mange har tilmeldt sig, 42 beboere og 6 på venteliste. Solveig og Jane står 

for dette arrangement. Flere deltagere hjælper også til på dagen. Opgaver er uddelegeret.  

Årshjul 2020. 

Endeligt årshjul godkendt. 23 arrangementer på 10 måneder. 

Julefrokost for bestyrelsen i Aktivitetsudvalget, beboerbilen og dem der hjælper til 

afholdes den 18. januar 2020 kl. 14.00 i Mælkebøtten. Invitationer er afleveret og maden 

er bestilt.  

 

7. Eventuelt  

Næste møde mandag den 13. januar 2020 i bestyrelseslokalet i nr. 165.  

John står for maden til denne dag.  

 

Gitte Nordbjerg 

13. december 2019 


