
 Borgerforening 
Referat fra møde  D. 18.09.2022 

Deltager: Kenneth, Kirsten, Anders, Bethina 
Afbud: Marco 
Referent: Bethina 

1. Opdatering af arrangementer 
- Andespil 
- Juletræsfest børn 
- Juletræsfest voksne 
- Fastelavn 
- Sankt Hans 

 
 
 
 
 
 

 

Andespil 
• Asger og/eller Inger vil gerne være opråber. 
• KL sørger for at indkøbe ænder og slik. 
• Evt laves æblekage til salg KL 
• Kr sørger for sidegevinster i Tørring 
• BN sørger for gevinster i Brædstrup 

 
Juletræsfest børn 
• Tidspunkt 14.30 – 16.15, hvor efter 

Julemanden/julemandens kone henter 
børnene, til lystænding og slikposer 

• KR snakker med Niels J. (julemand) først i nov, 
fo at høre status. 

• Musik ved Kenneth Krak – er bestilt 
• KL æbleskiver, kaffe, øl, vand 
• BN snakker med Maria præst, vedr juletræer 
• Bhv vil sørge for pynt til træet. 
• 6 kl. skal spørges om de vil sørge for sanglege, 

samt pynt i mindre størrelse til træet, samt 
pynt til vægge/vinduer. 

• Pris 30 kr. v, 15 kr. b. 
 
Juletræsfest for voksne 
• BN Jelling bryghus kontaktes vedr special øl, 

evt brugsen i Rask Mølle, hvor resten af 
drikkevarer bestilles. 

• Musik evt ved Martin Jønsson, Rask Mølle, BN 
forhør om pris. 3 timer under middagen, 3 
timer spil op til dans med vokal. 

• Mad bestilles ved Delikatesse i Tørring under 
100 kr pr.pers 

• Billet pris 250 kr. pr.pers. Tidspunkt 04.12 
18.00-01.00 

• Hjælp i køkkenet, Nicolai Nielsen ( opvasker), 
Johanne Markussen hjælp i køkkenet under 
middagen. Spørg Tove om hun vil stå for 
servering af maden. Evt Emma Touminen og 
Emma Thomsen i baren efter middagen. 
Bestyrelsen sørger for baren under middagen. 
Baren lukker 00.30 

• Evt gaveleg som sidst.  
 
Fastelavn  
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• Evt laves et stativ, så tønden er nemmere at 
håndterer. 

• Mere opfølgning ved næste møde 
 
Sankt Hans 
• BN har spurgt Harry Frederiksen, om han vil 

stå for musik. Harry vender tilbage, når vi 
kommer tættere på. 

• KR har forhørt sig med en gammel dansk 
skuespiller, om han vil tage båltalen. Afventer 
svar. 

• Klubhuset skal bookes.  
• Der findes et sted til haveaffald, så vi kan få et 

stort bål. 
 
 

2. Opfølgning af samtale med kommunen 
- Toiletbygning 
- Borde/bænkesæt 
- Sti 

 
 
 
 
 
 

 

KL har afsendt en liste til kommunen vedr. de ting 
som skal laves inden sæson opstart i 2023. 
Der bestilles 2 borde/bænke sæt med 
overdækning. 
Der laves en seddel som sættes op ved vasken, om 
at man skal gøre dette rent efter sig, evt. en seddel 
om at soveposer, telte og anden tekstil ikke må 
smides i containeren. 
 
KR har spurgt Kim Holm om han vil lave bålfade. 
BN opfølger 
 
Ang. Flytning af sti, er det ikke kommunen der skal 
kontaktes, men kirken, da det er kirkens grund. BN 
forespørger kirke om dette. 

3. Flag hejsning 
- Seddel til påskrivning 
- Vandtætte kasser til flag 
- Tilse flagstænger 
- Græs omkring flagstænger 

 
 
 
 
 

 

• Der laves en seddel om kommende flagdage i 
2023. Sedlen sættes op til juletræs fest for 
voksne, og håber vi kan få tilmeldinger. 

• Der bestilles vandtætte kasser til flag, så de 
kan stå ved flagene. Hvis flagene er våde, 
afleveres de til BN. 

• Flagstængerne nedtages og rengøres/males 
efterses. 

• AJ spørger om Solvej og Hans vil sørge for 
græsset ved flagstængerne på Brædstrupvej 

• Evt spørges Gudenåvænget, om de vil stå for 
græs ved Raskvej. 

4. Evt 
 
 
 
 

• Der påpeges at den der skriver referat til 
møderne, sender denne ud.  

• Ny mødedato : Marco finder dato hurtigst 
muligt uge 42-43 


