
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 8/5  - 18 

Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Karsten, Claus, Mona og Gutten  

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra 17/4 – 2018 godkendes. 

Siden sidst Der er plantet b.l.a. påskeliljer, sponsoreret af Ingeog Margit, ved klubhuset, 
Krudttønden, Jyden Bur, Pøtparken og få andre steder. Knud vil lave en 
kumme, som også skal beplantes ved klubhusskiltet. Yderligere blomsterløg 
skal indkøbes og sættes til efteråret. Kommunen vil give op til 5000 kr. til 
blomsterbeplantning. 
Grus til ”rundkørslen” er sponsoreret af Martin og er fordelt. 
Lysmasterne på boldbaner er fjernet, og fungerer nu som kant omkring 
petanquebanen og som en 4x4 meter bålplads. 
Petanquebanen er færdiggjort med stenmel. 
De store fodboldmål er afhændet. 
Mangler: 
Nyt stakit skal laves omkring petanquebanen. 
Niels Bjørn vil skaffe ny vimpel til klubhusets flagstang. 
Flis omkring søen er planlagt fordelt i Kr. Himmelfarstferien. 
Mona arbejder videre med muligheden for evt. salg af gamle klubhusmøbler. 
Der planlægges arbejdslørdag d. 2/6 m.h.p. maling af klubhus udvendig, 
maling af træværk og stakit mod skel. Oprydning og indretning af boldrum, 
målerrum, lille og store depotrum. 
Bestyrelsen mødes kl. 8.30 d. 2/6 i klubhuset, og gør klar til dagen: 
Kl. 9 Fælles kaffe og rundstykker. 
Kl. 12 Grillede pølser + brød. 
Claus skaffer malergrej og styrer slagets gang. 
Claus undersøger muligheden for sponserede pølser. 
Mona sørger for rundstykker + franskbrød + kaffe + opslag ved 
forsamlingshusetNiels Bjørn sørger for smør. 

Igangværende 
projekter 

Lars oplyser at ansøgningen om ekstra gadebelysning forventes afsluttet 
inden sommerferien. 
Papirgangen vedr. projektet ved søen går planmæssigt. 
Det har endnu ikke været muligt at få endelig opgørelse fra tømrer vedr. 
renoveringen af klubhuset. 
Lars laver udkast til lånekontrakt af klubhuset, som bestyrelsen så kan drøfte. 
Karsten sørger for at regning sendes til skadevolder ved tidligere lån af 
klubhus. 
Niels Bjørn vil snakke med leverandøren af solcellerne, om husets egentlige 
el. forbrug kan aflæses ved udlån af klubhuset. 

Sct. Hans  Sct hans aften skal annonceres. Karsten skaffer tekst til opslaget til Gutten 
(Hvem, hvad, hvor) og Mona (hjemmeside og opslag ved forsamlingshuset). 

Rengøring af 
klubhus 

Det besluttes at den/de personer som står for rengøringen af klubhuset, 
honoreres med et symbolsk beløb efter hver udlån. 

Evt. For øjeblikket er 5 flagstænger knækkede, uden mulighed for erstatning, da 
synderen ikke kendes. 
Næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt, men Gutten tager brød med næste gang. 

Ref. Mona 


