
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. juni. 

Alle var tilstede. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Begge dele blev godkendt. 

2. Valg af ordstyrer. 

Torben blev valgt. 

3. Evaluere banko. 

Det fungerede godt, vi havde en god aften med mange fremmødte.  16 spil er passende. Fint med start kl. 

19.00. 

4. Sct. Hans. 

Opgaverne blev fordelt. 

5. Fællesspisning d. 21. september. 

Som noget nyt, arrangere vi brunch til fællesspisning. 

6. Oktoberfest. 

Nanna har bestilt mad, musik, pynteting. Vi mangler lidt køkkenhjælp og folk til at stå i baren. 

7. Udvalg forsamlingshus og legeplads. 

Forsamlingshus Udvalget består af Per Møller, Peter Pallesgård, Lykke Poulsen, Anita Carlsen og Torben.  

Ang. forureningen så ved vi kun, at det vil tage lang tid. 

Legepladsudvalget består af Pernille Kynde, Grith Hudtloff Høegmark, Kristian Lihn, Iben Serup og Jette 

Sodborg er kontaktperson fra borgerforeningen.  vi har holdt vores første møde, de er meget 

engageret, dejligt at I vil gøre en indsats for byens legeplads. Der bliver lavet ordensregler, som 

bliver hængt op på legepladsen, da det er vigtigt, at alle der bruger legepladsen er med til at passe 

på tingene og holde orden der. de vil gerne indkøbe små borde/bænkesæt og hente, hos Revas, en 

kompostkasse el.lign. til haveaffald. 

8. Forsamlingshus, ny udlejer, bar, osv. Fliser ved busskur, hvad gør vi med loft.                 

Forsamlingshus: Lykke Poulsen bliver ny udlejer.                                                                                                                                    

Fliser ved busskuret er meget ujævnt og var en opgave der ikke blev løst til arbejdsdagen. Nanna 

efterspørger hjælp på hjemmesiden. 

Ang. loft: arbejdet med at skaffe nyt loft og hvad der ellers skal gøres med el og ventilation, bliver der 

fortsat arbejdet med i bestyrelsen.  

9. Bevillinger. 

Der kom desværre afslag på ansøgningen til byforskønnelses puljen og vedligehold af forsamlingshuset. Dog 

vil der blive søgt til vedligehold af redskaber.  

Der er blevet købt en harve til havetraktoren, så det er nemmere at holde parkeringspladsen ved 

forsamlingshuset. 

10. Evt.  

Møde med de øvrige foreninger, Anette har fortsat kun hørt fra 2 foreninger, hun følger op hos de øvrige 

foreninger 

11. Næste møde. 

Hos Nanna, d. 12.9. husk kl. 19.30 

 

Referent 

Jette Sodborg 

 


