
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 12/6  - 19 

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

Fraværende: Preben 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra bestyrelsesmøde 8/5 – 2019 godkendes. 

Sct. Hans Jan laver skelettet til heksen. Ib leverer halm, og børnene fra Krudttønden 
laver heksen færdig. 
Bente har sørget/sørger for diverse indkøb. 
Niels Bjørn tager grill med om til søen. 
Mona mangfoldiggør midsommersangen. 
Bente og Niels Bjørn sørger for at indkøbte varer læsses på trailer 23/6 
formiddag. 
Bålene arrangeres færdig når Kaj Beck fælder poplerne ved søen 14/6 ( Niels 
Bjørn styrer ”slaget”). 
Nogle poppelkævler skal laves i passende højde, så de kan anvendes som 
småborde. 
Priser for salg af diverse aftales. Mona laver prislister. 
Salget foregår fra madpakkehuset. 
Bestyrelsen mødes i klubhuset 23/6 kl. 17.30. 

Klubhus Udlån af huset går rigtig godt. Jørgen har b.l.a. henvist hertil x 2, hvor han så 
har stået for mad og servering. 
Der skal ændres i lånekontrakten, så det tydeligere fremgår, hvordan priserne 
er for henholdsvis en’ dags udlån og weekend udlån.  
Lars laver udkast til ændring af kontrakten. 
Der skal laves finoptælling af porcelæn og bestik, da der tydeligvis ikke er nok 
til 50 personers opdækning. 

Sensommerfest Dato for sensommerfest rykkes til 14/9 – 2019. 
Der kan deltage 50 personer, ved billetsalget som starter Sct. Hans, gælder 
”først til mølle princippet”. Minimum deltagerantal bliver formentlig 35 
personer. Festen holdes i klubhuset. 
Claus undersøger priser hos slagter Lange og Jørgen. 
Jan vil stå for udskæring af kødet. 
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør. Pris 150 kr. pr. kuvert. 
Mona laver billetter og tilmeldingslister, og Claus står for billetsalg, og ved 
evt. manglende tilmeldelse, sørger han for, at pengene bliver returneret. 

Evt. De fældede poppeltræer kan opkøbes som brænde til 150 kr./m3. Niels Bjørn 
står for salget. 
Næste bestyrelsesmøde er den 14/8 kl. 19 i klubhuset. Niels Bjørn sørger for 
brød til kaffen. 

  
 

Ref. Mona 


