
Referat fra møde i Aale borgerforenings bestyrelse d. 01.02.2023 

Til stede: 
Bethina, Anders, Kirsten, Helle, Kenneth (afgående medlem) 
Afbud: Marco 

Velkomst: Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter 

Konstituering: 
Formand: Bethina Nielsen 
Næstformand: Anders Jørgensen 
Kasserer: Kirsten Lukassen 
Medlemmer: Marco Lauridsen, Helle Rørdam 
Suppleanter: Tenna Friis, John Østergård 

Overlevering fra tidligere formand/afgående bestyrelsesmedlem (Kenneth) 
Vi har 5x10 m.telt inkl. borde, stole og bund. Obs! Teltdug bør udskiftes. Bethina kontakter 
virksomheden. Teltet flyttes til Marco (?) ved lejlighed. 

Kenneth har medbragt en kasse med div. fra medlemskort-udstedelser. 

 

Fastelavn: 
Fastelavnsboller er på tilbud i netto – alle køber. (blev efterfølgende til Rema, og Kirsten køber) 
Fastelavnsting (bats o.lign) er leveret fra Kenneth. 
Fæstning af fastelavnstønder er en  udfordring i forsamlingshuset – kan vi finde på en anden måde? 
Alle tænker 

Flaghejsningsseddel: Marco har med til fastelavn 

Pynt: Fedtfarver på alle borde til at male på dugene, fastelavnsris (grene)  med udskåret pynt (masker, 
katte o.lign). Bethina og Helle producerer dette, Bethina køber fedtfarver, Kirsten har  
købtserpentinere. Bethina efterlyser fastelavnsris på facebook. 

Invitationer/opslag: Tilføj tidspunkt for tøndeslagning i forsamlingshuset. Pris sænkes til 20 kr. for 
voksne, børn gratis. Helle retter opslag, Kirsten printer ud 

Præmier: Kirsten har skaffet gavekort til Brædstrup Svømmehal samt kroner til kåring 

Kirsten sørger for ”det sædvanlige” (duge, håndklæder, viskestykker, toiletpapir osv) 

Forberedelse: vi mødes kl. 12 på dagen. Alle, der kan. 

Kommende arrangementer: 
Skt. Hans:  

- Bethina foreslår Tove Møller Tranekjær: lokal, god historiefortæller. (Tove har senere afslået). 
Alle bedes tænke på evt. erstatning – helst en lokal. 

- Klubhuset er bestilt 
- Evt. sætte teltet op til sportsfest, så de unge har et sted at være? det kan vi lige tænke over 

Affaldsindsamling: 

Koordinere med Kim Holm om afvikling. Borgerforening sørger for pølser, øl/vand osv.  



Klubhuset er til rådighed.  

Bethina koordinerer med Kim. 

Skt. Hans 2024: 

Der var protester mod at vi ikke afholdt noget, så det bliver afholdt d. 4 februar 2024. 

Eventuelt 

Medlemskort: 

I stedet for husomdeling vedtogedes:  

- Vi køber en ”reklameplads” i sportsfestens program, der husstandsomdeles. Bethina kontakter 
Maiken og Signe Schmidt, der står for programmet 

- Vi laver en stand til sportsfesten, hvor folk kan komme og melde sig ind og få en sludder om, 
hvad vi laver osv.  

Fjernvarme: 

Vi vil gerne have en pris på, hvad ”varmeforeningen” søger penge til, inden vi gør mere. 

Næste møde: 

6. marts kl. 19 hos Bethina. Punkter til dagsorden: Flaghejsning og opkrævning på teltpladsen. 

Referent: Helle. 

 


