
Bestyrelsesmøde den 6. februar 2018 
hos Lise 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst/opfølgning: 
 Fastelavn. 

Vi var ca. 20 børn og ca. 25 voksne. Det er lidt færre end vi plejer at være, men 
arrangementet fik ros af gæsterne. Det var meget hyggeligt. 
Vi fik kaffe/the, varm kakao, fastelavnsboller (fra Føtex) og slikposer. Vi havde 2 tønder (en 
lille i pap (4 børn i børnehavealderen) og en trætønde (fra Bilka)). Det var lige tilpas. 
Lise tog billeder og lægger lidt på facebook. I år var der også enkelte børnebørn meldt til - 
det var rigtigt fint. 
 

- Henvendelser 
 Information fra en beboer, som har henvendt sig til kommunen vedr. høje kantsten. 

Kommunen svarede, at der skal laves vandrør på modsatte side af vejen med tilhørende nyt 
fortov magen til det nye. Derefter kommer der ny belægning på vejbanen. Men der er sat 
tid på opgaven, da kommunen har opgaven i udbud. 

 Thomas har henvendt sig til kommunen vedr. eftersyn på legepladsen. Vi afventer 
tilbagemelding. Thomas aftaler tid med eftersynet. 
Kim har emblemer til legetårnet, som vi skal have sat på. 

 

- Hjemmeside/Facebook  
 

- Andet 

 

 

2. Kommende arrangementer 
 

- Generalforsamling d. 15. marts. 
Skyttehuset er ledigt og kan huse 150 personer (pris 700 kr.). 
Jysk Park er også ledigt. Der skal vi dog bestille mad - til gengæld er lokaleleje gratis. 
 Indhold. Rundvisning på stadion. Ca 45 minutter. 
 Sted. Vi satser på Jysk Park med rundvisning. 
 Forplejning. Vi bestiller en let menu til ca. 100 kr + en enkelt øl el. lign. 

Thomas booker og bestiller. Vi foretrækker mødetid kl 18. 
Thomas spørger Jørn Würtz og revisorer og skriver invitation. 
 

Lise og Ejnar mødes og laver regnskab og budget (rundsendes efterfølgende til bestyrelsen).  



 
Punkter til generalforsamling: 
o Bestyrelsens faste arbejde: containere, arrangementer (Petanque) 
Kommende arrangementer: Skal vi spille banko -  
 
 
Kommende møder 

-  
 

3. Eventuelt 

 

 


