
Referat at møde i Aktivitetsudvalget mandag den 9. marts 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), Karin Ysbæk-Nielsen (KYN), 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrere. 

LA 

 

2. Valg af referent. 

GN 

 

3. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt. 

 

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

 Ingen ansøgninger eller klager.  

I forbindelse med Visionsmødet for afdeling 4 og afdeling 31 blev det besluttet at der til 

planlægningen af Gersagerparkens 50 år jubilæum i 2022 skal nedsættes et udvalg der skal stå 

for arrangementet. 2 fra hver af de 2 afdelinger, 2 fra Aktivitetsudvalget og 2 fra Puls. For 

Aktivitetsudvalget blev det SN og JJ. GN er tovholder for indkaldelse til møder og referater.  

Beboerkørsel og Seniorklubben er bekymret i forbindelse med Corona virus. Seniorklubbens 

generalforsamling afvikles tirsdag som planlagt. Der tages div. forholdsregler. 

GN spørger ind til vedtægterne for klubberne. Om det står frit for klubberne at rette standard 

vedtægterne fra Aktivitetsudvalget til så de passer til den pågældende klub. Det svares der 

bekræftende ja til.   

 

5.  Økonomi 

Sidste banko gav et beskedent overskud, som til dels skyldes indkøb af lodder.  

Bussen til Bryggeri turen blev knap så dyr som forventet.  

Økonomien ser fin ud i forhold til budgettet.  

Internettet i Mælkebøtten virker kun i kælderen og ikke længere oppe i lokalerne. Datastuen 

ønsker et stærkere modem der kan trække internettet op. Det må være en opgave der 

varetages af Boligselskabet. JN kontakter JT. 

GN sender brev ud til alle klubberne om indsendelse af regnskab og medlemsliste inden 1. 

april 2020. Der varsles i samme forbindelse med åben hus dage for klubberne i efteråret. 

Enkelte klubber mangler at sætte skilte med klubnavn og åbningstider på dørene.  

  

6.  Kommende arrangementer 

Bankospil den 29. marts kører som sædvanlig, Afbud fra BJ og JJ. Bærbar projekter i 

Mælkebøtten er ustabil. JN undersøger priser for en ny.  

Burg den 1. april, stadig ikke solgte billetter. Op på Facebook.  

Mindeperlerne den 25. april. Opslag rettes til. 50 kr. pr. billet inkl. 1 øl/vand/vin og 1 sandwich 

i pausen. Kaffe og drikkevarer kan købes i baren. 

Dørene åbnes en halv time før, kl. 14.00. Forestilling rykkes til kl. 14.30. Vi laver sandwich. 2 

med salat og 2 med pålæg. KN og SN handler. Vi sælger maks. 80 billetter. Vi mødes på dagen 

kl. 11. GN syer scene tæppe. Billetter sælges efter banko af JN, mandag kl. 18-19 af LA og GD, 

JN åbner kl. 17.50 og tirsdag af SN og KYN.  



Majfest den 21. maj 2020. Ronnie er bestilt til at spille. Hoppeborg bestilles. Legepatruljen 

bestilles hos Greve Nord, GN. Softice maskine bestilles.  

Turen ud i det blå i august. 3 x guider bestilles på Fredensborg Slot, GN. 

 

 

7.  Eventuel 

 Datoer for åbent hus for klubberne aftales til næste møde.  
 Tænk over båltaler til Sankt Hans.  
 Stadig småproblemer i beboerkørslen. JN følger op på det.  
 
Næste møde bliver tirsdag den 14. april 2020. GD står for maden.  
 
Gitte Nordbjerg 
12. marts 2020 


