
Referat fra møde ved Bethina Nielsen torsdag 18 august

Fremmødte var

Bethina Nielsen, Anders Jørgensen, Kirsten Lukassen og Kenneth Rasmussen.

Marco Lauridsen havde meldt afbud.

     1. Rokade

         Bethina foreslog en rokade i bestyrelsen med begrundelse at hun ikke mente at
Kenneth Rasmussen på grund af sit nye job kunne være fuldt ud til stede, og foreslog
derfor at Kenneth Rasmussen og Bethina Nielsen byttede plads. Det blev accepteret
af hele den fremmødte bestyrelse og ser nu ud således:

Formand Bethina Nielsen

Næstformand Anders Jørgensen

Kasserer Kirsten Lukassen

Medlem Marco Lauridsen

Medlem Kenneth Rasmussen

 

Suppleant Helle Rørdam

Bethina lovede og stå for en Pressemeddelelse som kan komme i Tørring Folkeblad 
og på Facebook

    2.  Kommende Arr.

         3/11 Bankospil

Der indkøbes som sædvanligt 35 ænder som gevinster + at der i nogle af spillene vil
være sidegevinster, enten i form af vin eller en billet til Juletræsfest

       27/11 Juletræ for børn

Bethina  foreslog  et  tættere  samarbejde  med  både  Kirken  og  Menighedsrådet  i
forbindelse af afholdelse af Juletræ for børn. En af ideerne var at julemanden går i



spidsen i  et  optog fra forsamlingshuset  og til  Kirken kl.  ca.  16;15 hvor juletræet
tændes kl 16;30 og der uddeles godteposer til børnene.

Kirsten vil spørge Felix om han vil stå for musik og nisseunderholdning og Kenneth
lovede og spørge Niels-Jørgen om han vil være Julemand igen i år.

     3/12 Juletræsfest for voksne

Vi blev enige om at det igen i år skal være en julefest som ” juleaften” med julegaver
og god dansk julemad (hvide og brune kartofler, flæskesteg og evt. And. Derudover
risalamande til dessert)

Bethina vil undersøge gennem sine kontakter om der er et lokalt band der vil stå for
dansemusikken.

Bethina lovede også og kontakte Jelling bryghus om køb af øl til festen og hun vil
prøve og spørge Superbrugsen i  Tørring  og Slagteren i  Brædstrup om prisen på
maden.

Kenneth lovede og spørge Else Dam om det var noget for Triangle Folklore Festival's
Venner at stå for maden og Kenneth lovede også at spørge Kjellers Auto om de igen i
år vil sponsere mandelgaven.

Derudover skal der som sædvanligt bestilles 2 juletræer ( Et til forsamlingshuset og
et  til  Kirken)  Da  vores  sædvanlige  leverandør  har  solgt  sin  ejendom  vil  Bethina
undersøge hvor vi så skaffer Juletræerne fra.

Vi havde under mødet besøg af Hanne fra Forsamlingshuset hvor vi fik reserveret
alle datoer og derudover fik vi en opdateret ordensreglement.

Flg. datoer er også reserveret:

19/1 Generalforsamling

19/2 Fastelavn

3. Status Kommunen/kanopladsen



Kanopladsen  trænger  gevaldigt  til  opgradering/forbedring  og  der  skal  aftales  et
møde med kommunen/materialgården om hvad der kan gøres og bør gøres.

Kirsten  Lukassen  lovede  og  kontakte  Mads  Kehlet-Munk  fra  kommunen  og  Jens
Knudsen fra Materialgården

Derudover snakkede vi også om at kontakte brugsen i Rask Mølle omkring levering
af morgenbrød og andre varer til pladsen.

Kenneth lovede og tage kontakt for at høre om mulighederne

     4.  Status Gitte

Bethina nævnte at Marco har lovet og spørge Gitte om hun fortsat vil stå for PR og
ellers spørges Helle.

      5. Evt

 Norddahl vil gerne sponsere en grund til Aale by, der kan bruges som Hundepark.
Han  har  snakket  med  Solveig  som  rettede  henvendelse  til  Bethina  om
borgerforeningen vil være med til at etablere den. Vi blev hurtigt enige om at vi lige
nu ikke havde resurserne til det men vil gerne yde støtte.

Vi mangler stadigvæk folk til at hejse og nedtage flag og vi prøver endnu en gang og
undersøge mulighederne for at finde flere der vil hjælpe.

Næste møde bliver 18 september kl 14 hos Kirsten Lukassen, Raskvej 2 

     


