
REFERAT FRA BESSTYRELSESMØDE D. 12. NOVEMBER 2019. 

Alle var tilstede. 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

Referat og dagsorden blev godkendt. 

2. Valg af ordstyrer. 

Tommy blev valgt. 

3. Evaluere oktoberfest. 

Det var en festlig aften med ca. 60 festglade gæster. Det har været et stort arbejde at få 

solgt billetter. Nanna har udarbejdet en drejebog/arbejdsbeskrivelse. Nanna spørger hos 

medlemmer via facebook om medlemmer ønsker en temafest i 2020 evt. en 

indianer/cowboy fest, eller fortsat en oktoberfest. 

4. Juletræstænding 1. dec. Og juleophæng. 

Tommy har undersøgt juletræskæden. Den virker, men skal der købes tilsvarende bliver det 

dyrt.                                                                                                                                                    

Anette og Torben køber nye lyskæder til juletræet. Den nuværende lyskæde kan sættes på 

egetræet foran forsamlingshuset.  

Pernille aftaler med Jørgen Jacobsen, Per Møller og Nicolai, med opsætning af lyskæder og 

julepynt i gadelys. Det skal være klar til d. 1. december. 

Jens Erik spørger Peter Pallesgård, om han igen i år vil sætte 2 juletræer op med lys i, i 

Rindsholm.  

Torben bestiller en ny julemandsdragt, så håber vi julemanden kommer. 

juletræstænding d. 1.dec. kl. 15.00.                                                                                                  

Kom til en hyggelig eftermiddag med gløgg og æbleskiver. 

5. Velkomst til nye beboer. 

Nanna laver udkast til en velkomstfolder. Det er vigtigt, at tilflyttere bliver nysgerrige og får 

lyst til at deltage i bestyrelsens aktiviteter og dermed blive en del af fællesskabet i vores to 

byer.  

6. Videogruppen. 

Gruppen har travlt, der er blevet filmet og nu påbegyndes det store arbejde med at klippe 

filmen. Gruppen håber, at noget af filmen kan vises til generalforsamlingen.            

7.  Drivhus (referat fra møde med Klaus Kjøller Brask-Nielsen fra kommunen).                        

Der var gennemgang af Drivhuset, og dens beskaffenhed.  Klaus Nielsen var positiv 

overrasket over, hvor meget huset bliver brugt.  

Der var ligeledes gennemgang af forsamlingshuset. Dels pladsen foran forsamlingshuset. 

Der kommer svar fra Regionen d. 11.12. ang. forureningen.  Der blev set på vinduer, fyret, 

fugtskade i gangen og loft inde i den store og lille sal. 

Legepladsen. 

På klatretårnet skal bunden skiftes ud og pindene ved armgang og rutchebanen skal 

repareres. Klatretårnet vil blive afspærret med bånd, mens den bliver repareret. 

Hængekøjerne skal også repareres. Risten foran legehuset bliver ændret, så der ikke er en 

skrap flise kant rundt om risten.   

 



8. Forsamlingshus.                                                                                                                                      

Vi må alle finde tålmodigheden frem, og vente til der er en afgørelse fra Regionen ang. 

forureningen, førend der kan arbejdes videre med at forskønne pladsen foran 

forsamlingshuset.  

9. Generalforsamling. 

Bliver torsdag d. 20. februar kl.18.00 til rødvin og smørrebrød.  

Jens Erik, Anette og Jette er på valg. Tommy ønsker at stoppe til generalforsamlingen. 

Nanna sætter opslag i beboerblad og facebook. Bestyrelsen håber meget, at der sidder 

nogle ildsjæle rundt om i vore byer, der gerne vil gøre en indsats i bestyrelsesarbejdet for at 

fremme fællesskabet i byerne.  

10. Beboerblad. 

Der blev udarbejdet en liste med aktiviteter i 2020. Der bliver indsamlet kontingent i uge 4. 

11. Evt. 

Der var ikke noget under eventuelt. 

12. Næste møde. 

Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 19.00 hos Torben. 

 

Referent 

Jette Sodborg  


