
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 14/8  - 19 

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

Fraværende: Bente 

Godkendelse af 
referat 

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12/6 – 2019 godkendes 

September fest Sidste mulighed for tilmelding til festen skal fremrykkes til 26/8 af hensyn til 
planlægning og bestilling af maden. 
Enighed om at det snart er på tide at drikkevarernes pris revideres/øges til: 
Sodavand: 10 kr. 
Øl: 15 kr. 
Vin: 30 kr. 
Mona laver flyers vedr. september fest, opstart af nørklecafe efter ferien og 
fællesspisning i oktober ( 30/10). + seddel ved forsamlingshuset ang. ændring 
i tilmeldingsfristen til september festen. 
Niels Bjørn og Claus omdeler flyers 19/8. 

Ansøgning til 
kommunen 

Der er mulighed for at ansøge om penge til ”medborgerskabende aktiviteter” 
Ansøgningen er lavet, men der er problemer med at få ansøgningen sendt 
digitalt. Lars forsøger igen i uge 35. 

Affald Ifølge de nye kommunale regler skal al husholdningsaffald fremover sorteres i 
brændbart, metal/plastik/papir og madrester. Niels Bjørn undersøger 
mulighederne for klubhuset, ide nuværende affaldscontainer fremover ikke 
vil kunne honorere kravene. 

Julebelysning Vi arbejder fortsat på at få julebelysning op i år. 
Opvaskemaskine Opvaskemaskinen er efterhånden ved at være en bedaget herre. Vi skal være 

obs. på en ”ny” brugt, og gerne lidt hurtigere model. 
Udlån af klubhus Priserne fremadrettet ved udlån af klubhuset vil i 2020 stige til: 

Weekend: fredag kl. 16 til mandag kl. 10: 
Medlemmer: 1200 kr. + 500 kr. i depositum. 
Ikke medlemmer: 1500 kr. + 500 kr. i depositum. 
 
Enkeldagsudlån: feks. 
Lørdag kl. 13 – søndag kl. 10: 
Medlemmer: 800 kr. + 500 kr. i depositum. 
Ikke medlemmer: 1000 kr. + 500 kr. i depositum. 
Beløb for rengøring efter udlån honoreres symbolsk. 

Evt. Der resterer stadig lidt poppeltræ til salg efter fældning ved søen. 
Sct. Hans ved søen gav et pænt overskud. 
Tak til den ældre herre (Lars), som opvartede med hjemmebag til kaffen. 
Næste bestyrelsesmøde er den 4/9 kl. 19 i klubhuset. Niels Bjørn står for 
brød til kaffen. 

  
 

Ref. Mona 


