
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den  4/9 - 19 

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

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra d. 14/8-2019 godkendes 

September fest Rødvin i store flasker, hvidvin, rødvin til små flasker, øl sørger Bente for 
indkøb af. 
Bente sørger for servietter. 
Mona sørger for pynt til bordene og på fortrappen. 
Evt. anskaffelse af vinkarafler fra genbrugsbutikker? 
Priser for drikkevarer aftalt ved sidste møde fastholdes. 
Tilbehør til pattegrisen aftales. 
Kaffe og kage ad libitum 20 kr. 
Jan tager selv ”værktøj” med til udskæring af kødet. 
Claus sørger for afdækning af gulv ved udskæring af kød, og modtager grisen 
14/9 kl. ca. 16.  
Claus sørger for musik. 
Slagter Lange sponserer udkørslen af grisen. 
Vi skal selv rengøre og aflevere grillen. 
Susanne har tilbudt at bage 2 kringler, og Mona bager 2 ekstra til supplement. 
Bestyrelsen mødes til borddækning 14/9 kl. 10, og igen kl. 17. 

Ansøgning til 
kommunen 

Niels Bjørn og Lars har sørget for at ansøgningen vedr. nye fliser ved og 
omkring klubhuset er sendt afsted. 
 

Fællesspisning 
30/10  

Menu: tarteletter med høns i asparges og tarteletter med skinke og grønærter. 
Mona har købt kyllinger og laver med hønsekødfyld. Preben sørger for 
indkøb af asparges og tarteletter. Bente sørger for indkøb til skinkefyld, og 
laver med skinkefyld. 
Efter fællesspisning, vil der blive vist lysbilleder af Johan Johansen, som har 
rejst i mange lande. Aftenens fortælling vil dreje sig om Canada. 
Aftenens pris for kaffe og foredrag vil blive 25 kr.  

Evt. Muligheden for fortov fra banen mod Pøtparken er foreløbig sat i bero, ide 
alle grundejere ikke er lige interesserede i dette. 
Da det ser ud til, at husstande i andre landsbyer får større beløb fra Jysk 
Energi til foreningsstøtte, ved at overgå til dem, undersøger Lars om Jysk 
energi har sat beløbet op. 
Lars oplyser at mob.pay beløbet for abonnement er sat op med 45 kr./mdr. og 
at tlf. abonnementet er sat op med 10 kr./mdr. 
Næste bestyrelsesmøde er d. 16/10 kl. 19 i klubhuset. 
Preben sørger for brød til kaffen. 

  
 

Ref. Mona 


