
Bestyrelsesmøde den 5. juni 2018 
hos Thomas 

Afbud fra Mette Sandfær 

Dagsorden: 

1. Siden sidst/opfølgning: 
 

- Konstituering: 
Nye medlemmer af bestyrelsen: Jette, Havretoften er flyttet fra området og kan ikke passe 
opgaven i bestyrelsen. Derfor træder vores suppleant ind i stedet (Mette eller Dorte). 
Derudover foreslår bestyrelsen Ole, Havrevænget (Ole har accepteret valget) 
Formand/arrangement ansvarlig: Thomas 
Kasserer: Ejnar 
Sekretær: Går på skift 
Hjemmeside: Ejnar 
Container: Kim 
Resten: Ole 
 
 

- Henvendelser 
 Vi har fået en henvendelse fra en journalist, som spørger om der er sat noget i gang ’Låget 

af motorvejen’. Vi har svaret, at der ikke er noget i gang. Måske, hun vil fortsætte historien. 

 

- Legepladsen skal efterses. 
Thomas kontakter kommunen og bestiller et eftersyn (Tidligere var det Solveig Jensen, som 
efterså legepladsen). 

 
- Brugertilfredshedsundersøgelse. Ca. 15 har svaret og er generelt meget godt tilfredse med 

vores arrangementer. Dermed gør vi ikke yderligere ud af at udvide vores aktiviteter.  
Enkelte foreslog sommerfest, vandreture eller virksomhedsbesøg 

 
- Petanque-turnering. Vi vil stadig gerne se nye ansigter til spilleaftnerne, men generelt har vi 

været 15-25 personer. 

 

2. Kommende arrangementer 
 
Have-dag på legepladsen. 
Vi fikser legepladsen op onsdag d. 20. juni kl 16.30 

Sankt Hans. 
Opgaver:  

Invitation. Thomas  



Lav bål: Thomas 

Heks: Ole - ellers meld ud på Facebook 

Købe ind: Ejnar sender sidste års indkøbsseddel til AC, som bestiller varerne til os i Rema 

Hjælp til snobrød: Meld ud på facebook Thomas 

Grill: Kim og Ole. 

 

3. Kontingent. 
Kontingentet blev sat ned til 250 kr på generalforsamlingen. Ejnar ordner fakturaer og gør klar til 
omdeling sammen med indbydelse til Sankt Hans. Betalingsfristen bliver 15. august. 
Vi fortsætter med betaling via kontooverførsel eller mobilepay. (enkelte får et girokort tilsendt). 
 

4. Farvel og 1000 tak for indsatsen til Lise og AC. 
 
 

5. Kommende møder 
Tirsdag d. 18. september kl. 18. spisning. 
Tirsdag d. 15. januar 2019. 
 
 

6. Eventuelt 
Vi skal overveje om foreningen skal købe / leje en flismaskine som supplement / alternativ til 
containere. 


