
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. april 2018 

Tilstede: Peter Kjær, Peter Pallesgård, Jens Erik, Joan, Nanna, Anette og Jette 

1. Referat og dagsorden blev godkendt. 

2. Evaluere danseaften og tag stilling til liv i forsamlingshuset 2019. 

Der var desværre ikke nok tilmeldinger til danseaften. Vi var kun 36 inkl. Bestyrelserne. Men en god 

aften med dejlig musik. Efter vores evaluering kom vi frem til, at der ikke blev reklameret nok og i 

god tid for danseaften… og at vi inviterede til en danseaften har måske gjort, at beboerne i de tre 

byer ikke meldte sig til. 

Vi har fået tilbud fra Viborg kommune ang. liv i forsamlingshuset fra efterår 2018 til forår 2019.  

3. Fællesspisning d. 12. april 

Nanna byder velkommen og 

Jette fortæller om vores nye sanghæfte. 

 

4. Ideer til arrangementer. 

 Der kom flere ideer frem til mødet. At vi til et arrangement sælger billetter til    efterfølgende 

arrangementer, f.eks. sælge billetter til oktoberfesten, når vi har fællesspisning næste gang og evt. 

sælge billetter til en billigere pris, hvis man køber i god tid. Lave forskellige konkurrencer på 

facebook. 

Ang. oktoberfesten d. 27. oktober. Det er en støttefest for forsamlingshuset. Der skal være 

spisning, dans og udklædning for dem der har lyst. 

 

5. Arbejdsdag. 

Jens Erik ser hvad der skal repareres på legetårnet og mødes med Lars. 

Peter P og Jens Erik bestiller materialer til kant på sandkassen og til en ny legetøjskasse. 

Jens Larsen skærer flise til der hvor der skal plantes. 

Der skal males indvendig i Drivhuset (hvis der kommer nok hjælpere). 

Joan og Anette maler billeder til at hænge udvendig på Drivhuset. 

Joan bestiller pølser, frikadeller og kartoffelsalat. 

Jette bestiller rundstykker og handler ind til formiddagskaffe.  

Joan bager en bradepandekage og der er en del småkager vi kan bruge til kaffen. 

Gitte Pallesgård køber blomster til kummer i Rindsholm og Sdr. Rind. 

Peter P. og Jens Erik får givet bord/bænke sæt algefjerner. 

Peter P. er i Rindsholm på arbejdsdagen. 

Jens Erik og Anette er på legepladsen og i Drivhuset. 

Joan og Jette er i og udenfor ved forsamlingshuset. 

Nanna hjælper rundt omkring og tager billeder. 

 

 

 

6. Banko til festugen. 

Anette og Peter kj. Aftaler med Vinkel ang. bankospil til festugen. Vi skal samle gevinster ind. 



 

7. Sct. Hans 

Vi afholder sct. Hans i Rindsholm i år. Nanna laver opslag om at der kan afleveres materialer til 

bålet ved den gamle legeplads i Rindsholm. Jens Erik og Peter P. viser hvor bålet skal være. Peter kj. 

Prøver at skaffe båltaler. Bålet tændes kl. 19.00 og vi vil prøve at gøre det mere børnevenlig med et 

bål til snobrød/skumfiduser. 

 

8. Fest i Rindsholm. 

Det er en grill aften. Nanna søger efter hjælpere på facebook. Punktet skal også på til næste møde 

 

9. beboerblad. 

Til næste beboerblad skal følgende med. Og sidste frist er 10. juni. 

Evt. grill aften i Rindsholm 

Fællesspisning både den vi lige har haft og reklamere for den næste. 

Oktoberfesten. 

Evt. tak for danseaften 

Tak for hjælpen til arbejdsdagen m. billeder 

Indvielse af legepladsen. 

 

10.  Ansøgning til den centrale pulje. 

Anette har købt nye rulleborde til forsamlingshuset. Bestyrelsen søger om penge via den centrale 

pulje til at dække udgifter til rullebord. 

 

11.  Fonde. 

Ansøgningen til ny loft i forsamlingshuset er sendt videre til det nye landdistrikt udvalg, der er ikke 

kommet svar.  

Der er en lokale og anlægsfond, hvor vi kan søge  penge. Anette videre sender kriterier for 

ansøgning. Anette har googlet sig frem til at Skelhøje har lavet en 4 årsplan for deres 

forsamlingshus. Vi er interesseret i at høje om deres projekt. Nanna vil lave en aftale med Skelhøje 

om et besøg for bestyrelsen. 

 

12. Evt. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en ølbrygger, der gerne vil komme til et arrangement, med 

ølsmagning. 

 

13.  Næste møde. 

Er d. 22. maj kl. 19.00 hos Peter Pallesgård. 

 

Referent  

Jette Sodborg 


