
Referat møde den 06.03.2023 
 

Møde: kl. 19.00 hos Bethina Nielsen, Præstevænget 10 

Deltagere: 

- Bethina Nielsen (formand) 
- Anders Jørgensen (næstformand) 
- Kirsten Lukassen 
- Helle Rørdam 
- Marco Lauridsen (referent) 

Agenda: 

- Godkendelse af referat 
- Evaluering af Fastelavn 
- Affaldsindsamling D. 25 Marts 
- Medlemskort 
- Sankt Hans 
- Foredrag 
- Evt.  

Godkendelse af referat fra d. 01-02-2023 
- Ingen indsigelser fra tidligere referat, og dermed godkendt.  

Evaluering af Fastelavn 
- Tilbagemelding fra Forsamlingshuset: Rengøring er ikke op til de krav de sætter. Fremadrettet 

sørger BF at inspicere før og efter arrangementer, for at dokumentere evt. manglende oprydning, 
der ikke er tilhørende BF.  

- Vi har modtaget ros fra borgerne, ift. Arrangementet.  
- Fremadrettet vurdere vi, undlader vi at sælge øl, til arrangementer med fokus på børn. 
- Næste år vil vi gerne udskifte noget af slikket med eventuelle flere Karameller, såsom Big Ben & 

Maom.  

Affaldsindsamling D. 25 Marts 
- Affaldsindsamling afholdes i stedet hos Bethina Nielsen, Pæstevænget 10, grundet andet 

arrangement, samt flyttes arrangementet til D. 25, i stedet for D. 26, Marts.  
- Bethina: Rækker ud til Kim Holm ift. Planlægning.  
- Helle: Laver opslag på FB.  
- Helle/Kirsten: Helle laver plakater – Kirsten Printer.  
- Vi forventer at skulle bruge 3x ruller affaldssække. 

Medlemskort 
- Vi påbegynder salg af Medlemskort.  
- Vi afholder lodtrækning for de, der har købt Medlemskort før Sankt Hans. 
- Marco: Tilføjer Regnr, Banknr samt MobilePay nr, på Medlemskort.  

o 100,- pr. husstand. 50,- pr. enlig.  



- BF: Kontakter AUI ift. At kunne opsætte en bod til Sportsfest, til salg af medlemskort, samt 
promovering af Borgerforeningen.  

- Helle/Bethina: Undersøge print muligheder vedr. Medlemskort.  
- Bethina: Undersøge om Avisbudene vil medtage medlemskort og lægge i postkasserne på deres 

rute.  

Sankt Hans 
- Bethina: Kontakter evt. Gitte Nordahl eller Maiken Stoltenberg ift. At være båltaler for Sankt Hans.  
- BF: Opslag på FB til hvad folk kunne ønske sig til Sankt Hans – For at få input fra borgerne.  
- BF: Evt. kort fra Kanoplads til Sankt Hans plads, for turister.  
- BF: Vi forventer at anskaffe pølser, kartoffelsalat, kiks, skumfiduser og lignende til Sankt Hans.  
- BF: Kontakter Kaj, ift. At kunne afholde Sankt Hans på hans mark, igen.  

Foredrag 
- Intet svar retur, ift. Foredragsholder, Lola.  
- Vi forsøger os med anden foredragsholder, for at kunne lave en oplevelse for byen 
- Bethina: Undersøge følgende muligheder samt pris, for D. 21-09-2023 

o Helle Joof 
o Lindy Adahl 

Evt. 
- Flaghejsning 

o Marco: Færdiggøre tilmeldningssblanket, samt laver opslag på FB for, at folk kan tilmelde 
sig, til at hjælpe med flaghejsning.  

o BF: Indkøb af ny maling til flagstænger 
- Kanoplads 

o Marco: Laver lignende tilmeldningsblanket til Kanopladsen. 
o BF: Skilt opsættes til Kanoplads, ift. Åbne og lukketider 

 Kirsten: Kontakter Kommunen 
 Kirsten: Kontakter kommunen ift. Opfølgning af gelænder til trappen ned til 

Kanopladsen.  
 Bethina: Kontakter Nordahl ift. Ændring af stien ved kanopladsen 

- Byport 
o Marco kontakter Inga Hougaard ift. Om Aale har et ”byskjold”.  

Næste Møde 
Næste møde: D. 17 April, Bethina Nielsen, Præstevænget 10.  
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