
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 10/4 - 19 

Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Preben, Claus, Bente og Mona  

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra bestyrelsesmøde 6/3-2019 godkendes. 

Møde omkring 
lokal udvikling 

Niels Bjørn orienterer om mødet i Idom 9/4, hvor både Vemb, Idom-Råsted 
og Skave kom med inspirerende indlæg om, hvordan de er kommet i gang 
med udviklingen i deres lokalsamfund. 

Sct. Hans Der er ikke nogen der har meldt sig klar til at påtage sig denne opgave. 
Vi skal have udspecificeret opgaverne omkring dette arrangement, så vi bliver 
mere præcise i vores anmodning om hjælp. 
Indkøb af pølser (evt. teknisk skole) og brød+ sennep og ketchup. 
Indkøb af øl og sodavand. (Bente undersøger priser). 
Indkøb af tallerkner og servietter. 
Indsamling til bål. 
Anrette stort bål og små bål. 
Lave heks. 
Sælge pølser/brød øl og sodavand. 
Lave snobrødsdej. 

Fællesspisning Niels Bjørn sørger for kage til kaffen, og det besluttes at kaffe og foredrag 
koster 25 kr. 
Bente sørger for en lille ”blomstertak” til foredragsholderen. 
Mona laver og udprinter flyers, som kan husomdeles inden påske. Preben og 
Claus omdeler. 

Ansøgning om 
sponsorstøtte hos 
Jysk Energi 

Lars har fået prislister over julestjerner til julebelysning. 
Niels Bjørn undersøger om det er ok at sætte julebelysning op på Burvej 
også. 
Lars og Niels Bjørn tjekker den gamle julebelysning for genanvendelse, for at 
finde ud af, hvor meget (beløbet), der skal søges om. 
Ansøgning om industriopvaskemaskine udskydes, da julebelysningen har 1. 
prioritet.  

Anlæggelse af 
fortov 

Preben har talt med kommunen om anlæggelse af fortov fra banen mod 
Pøtparken. Der skal laves en decideret ansøgning herom, inden der kan tages 
stilling hertil. Preben vil med hjælp fra Lars få lavet ansøgningen. 

Arbejdslørdag Arbejdslørdag aftalt til lørdag den 1/6. 
Arbejdsopgaver: 
Maling af stakit. 
Halvtag. 
Hegn ved petanquebanen. 
Bestyrelsen mødes i klubhuset kl. 8.30 og forbereder dagen. 
Kl. 9 morgenkaffe med rundstykker. 
Kl.12 pølser og brød. Øl og sodavand. 
Niels Bjørn sørger for godt vejr. 

Evt. Næste bestyrelsesmøde er 8/5-2019 kl. 19. Mona sørger for brød til kaffen. 
  

 

Ref. Mona 


