
Referat borgerforeningsmøde d. 6.december 2022 

Til stede: Kirsten, Bethina, Anders og Helle. Afbud fra Marco.  

Referent: Helle 

1) Julefest: Generelt god feedback på julefesten 
-  negativ omtale af julemanden, som vi alle var enige om, ikke var optimal i år.  
- Tiden skal indskrænkes til 15-16.20 af hensyn til de mindste børn. De har svært ved at 

koncentrere sig så længe.  

Vi har aftalt: 

- Bethina spørger Gert, om han vil være julemand næste år 
- Max evt. musiker? Emnet følges op til efteråret. 
- Vi skal have kanen igen næste år – Helle kontakter museumsleder Martin Holm om at låne den 

igen – gerne til efter jul. 
- Træet skal ind et eller andet sted om fredagen, så det kan tørre.  
- Vi skal sikre os at vi har forsamlingshuset fra om lørdagen. 
- Praktiske ændringer til næste år: Kaffe og saft ud på bordene, Æbleskiver på et separat bord, 

så man kan komme til (betal ét sted – gå over og få æbleskiver et andet sted) FLERE SLIKPOSER: 
50 slikposer slog akkurat til, vi skal have 100 næste år. Kaffeposer skal øges til 14, og vi skal 
have 3 l. saft. 

- Kirsten foreslår, at vi indkøber voksduge til brug på bordene til næste juletræsfest. 

Økonomi:  

- Underskud på 2.398 kr. på juletræsfesten.  

Næste års juletræsfest er d. 3. december kl. 15-16.20 

2) Oprydning efter julefest.  
- Bethina og Helle rydder op torsdag formiddag og fjerner julepynt. Der er efterlyst hjælp til 
oprydning på facebook.  
- Bethina opbevarer julepynten til næste år 

 
3) Generalforsamling: 19/1-2023 kl. 19.  

På valg er: Kirsten Lukassen, Anders Jørgensen, Kenneth Rasmussen. Kenneth ønsker ikke at 
genopstille. 
Der skal annonce i Tørring Folkeblad. Helle kontakter (opgaven er senere videregivet til Marco) 
Opslag til Facebook. Helle laver (senere videregivet til Bethina) 
Kirsten kontakter revisorer Kim Holm og Henrik Nordestrand 
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 12/1-23 

Fastelavn: 

19.februar 2023 ca. kl. 15. Der er fastelavnsgudstjeneste kl. 14. 



Indkøb af 1 stk. lille tønde – vi har1 stor tønde stående. 

Børn skal tilmeldes senest 15. februar. 
Præmier: kattekonge+kattedronning ved begge tønder, bedst udklædte barn (x 2) og bedst 
udklædte voksne! Præmier til børnene er gavekort til svømmehallen i Brædstrup. Kirsten 
sørger for det. 

Præmier til de voksne kan være noget special-øl eller noget. 

Indkøb diskuteres ved næste regulære møde 

4) Flyers: ”hæng mig op” – skal ud LIGE efter fastelavn! 
Arrangementer (årshjul): 
- 19. januar generalforsamling 
- 19. februar fastelavn 
- 23. juni Skt. Hans 
- 2. november andespil 
- Julefrokost: lørdag d. 25 november? 
- 3. december juletræsfest for børn 

 
5) Evt. 

Julehjælp: Vi har afsat 5.000 til værdig trængende. Man kan ikke indstille sig selv, man kan ikke 
indstille familie eller husstand. Bestyrelsen fordeler midlerne.  
Man SKAL indstille via email for at sikre, at man ikke udstiller nogen uønsket. Deadline d. 15. kl. 12 
skal overholdes. Helle laver opslag til facebook. 
 
Medlemskort: sælges til fastelavn. Koster 100 kr., 50 kr. for enlige. Vi bruger dags dato-taloner (find 
på smart måde at markere talonerne så der ikke er flere med samme medlemsnummer) 
Bethina kontakter Kim Holm for adresselister 
 
Teltplads: Der er ved at være tag på toiletbygningen. Der er ikke bestilt bord/bænkesæt endnu – 
dette bestilles.  
 
Brønddæksler til pynt i ”parkeringstrekanten” er på plads. 
 
Flagstænger – rengøring hvornår? Punkt udsat 
 
Flag: Marco er syg – punkt udsat. 
 
Næste møde: Onsdag d. 11. januar kl. 19 hos Kirsten, Raskvej 2.  
 

 


