
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 16/10 - 19 

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

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra 4/9 – 2019 godkendes. 

Julebelysning Omkostningerne ved etablering af julebelysning til Bygaden bliver ca. 25.000 
– 30.000 kr.  
Ansøgningen om sponsorstøtte ved Jysk Energi til julebelysning sender 
Preben og Niels Bjørn afsted. 
Der er enighed om at der skal julebelysning op i 2019. 
Lars, som sidder i julebelysningsudvalget, er orienteret. 

Fliser omkring 
klubhuset 

Materiale til anlæggelse af de nye fliser ved klubhuset skal leveres inden 
16/12. Vil blive leveret ved klubhuset. 
De nye fliser lægges til foråret. 

Fællesspisning 
30/10 

Bente koger og piller kyllinger 24/10 og Mona laver hønsekødfyldet. 
Claus køber vin til foredragsholder som tak sammen med 2 ”madbilletter” 
Susanne bager kage til kaffen. 

Fællesspisning  
27/11 

Henvendelse til evt. sponsorer af præmier til Bankospillets er fordelt. 

Julearrangement 
30/11 

Karsten har tilbudt at være julemand igen i år 30/11, hvilket vi takker ja til. 
Klubhuset er dog booket denne eftermiddag, men dette kan formentlig løses i 
førstkommende weekend. Jagtforeningen giver Niels Bjørn besked og Mona 
giver julemanden nærmere besked.  
Afgang fra Vemb 13.37. ankomst i Bur 13.42. 
Traktementet vil bestå af æbleskiver, varm kakao og gløgg. Prisen vil være i 
form af entrebilletter for henholdsvis voksne og børn. 
Det vil blive muligt at deltage i en gættekonkurrence, hvor præmien er en 
sponseret gave. 
Julebelysningen vil blive tændt igen efter ca. 10 års pause. 

Cirkusteltet Claus og Niels Bjørn vil sørge for, at teltet sælges på jerngården. 
Evt. Generalforsamling 2020 bliver 29/1 kl. 19 i klubhuset. 

Niels Bjørn præsenterer et papir fra Idom, som de der har haft stor succes 
med i bestræbelserne på at skaffe frivillige kræfter til foreningen. Lars 
scanner papiret og sender det ud til bestyrelsesmedlemmerne, så det på 
næste møde kan omformuleres til brug i Bur. 
Næste bestyrelsesmøde er d. 13/11 kl. 19 i klubhuset. Claus sørger for brød 
til kaffen. 
 

  
 

Ref. Mona 


