
Referat møde den 07-11-2022 
 

Møde: kl. 19.00 hos Helle Rørdam, Brædstrupvej 35 

Deltagere: 

- Anders Jørgensen (næstformand) 

- Kenneth Rasmussen 

- Kirsten Lukassen 

- Marco Lauridsen (referent) 

Afbud: 

- Bethina Nielsen (Formand) 

Agenda: 

- Opsummering af Andebank 

- Juletræsfest for Børn 

- Juletræsfest Voksne 

- Fastelavn 

- Evt.  

 

Godkendelse af referat fra d. 15-10-2022 
- Ingen indsigelser fra tidligere referat, og dermed godkendt.  

- Evt. se link til tidligere referat her Klik (indsæt link) 

 

Opsummering á Andebanko 
- Deltagere: 102 

- Fremtidig bordopsætning blev i talesat, evt. med længere række m. mulighed for at gå ned imellem 

bordene 

- Positiv feedback fra deltagere 

- Positivt slut resultat, regnskabsmæssigt 

o Få rester ift. spise og drikkevare 

Juletræsfest for Børn 
- Helle: Lavet opslag på FB ift. at kunne låne kane. Forsøger at række ud til Hjortsvang Museum ift. en 

kane eller lign. 

- Helle: Laver en indkøbsliste af juledekorationer til Borgerforeningen. 

o Deadline: 14 Nov. 

- Helle & Kirsten: Indkøb af juledekorationer 

o Deadline: 21 Nov.  

- Kirsten: Anskaffer juleslik, æbleskiver, mandariner m.v.  

- Bethina: Spørger på Juletræ, Julepynt fra børnehave/SFO 



- Følgende deltager: 

o Kenneth Krak – Musik (6178 6077) 

o Niels-Jørgen – Julemand (2126 6636 – 2350 5296) 

- Borgerforening: Fælles op pyntning: 

o  Anders har arrangeret således at vi kan få adgang til Forsamlingshuset d. 26.  

o Vi mødes kl. 11 - Kenneths søn har tilbudt sin hjælp til op pyntning.  

- Borgerforening: Vi mødes kl. 12 D. 27 Nov. til bordopdækning m.v. 

Juletræsfest for Voksne 
- Borgerforening: Planlægningsmøde foretages D. 17 Nov, efter S.U. om tildmeldning 

- Hvis tilmeldningerne som minimum ikke når 50, aflyses juletræsfest for voksne.  

- Bethina: Genopslår opslag vedr. Juletræsfest for voksne på FB. Vi andre deler.  

Fastelavn 
- Afholdes D. 19 Februar.  

- Bethina: Opretter Fastelavns event på FB, så det er i kalenderen.  

- Start: 15:00 – Slut: 17:00 

- Helle: Laver flyers til uddeling til juletræsfest for børn 

- Marco: Printer flyers til Helle 

Evt.  
- Vi har nogle punkter fra tidligere referat: 15.10.2022 

o Der er sket forbedringer på Kanoplads, vi forsat opfølger, samt arrangere en arbejdsdag til 

vedligehold af kanoplads 

o Flaghejsnings’ punkt er forsat igangværende 

o Evt’s punkter er forsat igangværende 

Næste Møde 
- 06.12.2022  - Mødet afholdes v. Anders Jørgensen, Brædstrupvej 33, Kl. 19:00 

o Punkt på møde: Forberedelse til Årlig generalforsamling D. 19.01.2023 

-  


