Referat møde den 05.04.2022
Møde: kl. 19.00 hos Gitte, Aale Bygade 39
Deltagere:
-

Kenneth Rasmussen (formand)
Anders Jørgensen (næstformand)
Kirsten Lukassen
Marco Lauridsen (referent)
Gitte Trøjborg (referent)

Agenda:
-

Ny bestyrelse
Godkendelse af referat fra årets generalforsamling
Fremtidige datoer
Næste møde
Evt.
To do liste til næste møde

Ny bestyrelse
-

-

Marco og Gitte er valgt ind på generelformsalingen og vi er nu fuldtallige
Vi har fået Bethina Nielsen valgt som suppleant og Helle Rørdam som 2. suppleant
Begge suppleanter vil i fremtiden være med på mailkorrespondancer samt inviteret til
Borgerforeningens møder, men bestemmer selv om de møder op – de vil altid få referat
Gitte vil primært stå for Aale Borgerforenings Facebookside og hjemmesiden, med hjælp og
assistance fra Marco – vi skal have undersøgt hjemmesiden inden næste møde og finde ud af hvem
der står for den nu samt hvordan vi betjener den
Gitte blev udvalgt til sekretær

Godkendelse af referat fra årets generalforsamling
-

Vi gennemgik referatet og snakkede videre på forespørgslen omkring medlemskab – vi blev enige
om at sætte medlemskab i bero for 2022 og tage det op igen til næste år
Vi aftalte at referater skal på hjemmesiden og Facebook gruppen
Referatet blev godkendt

Næste møde
-

Næste møde afholdes mandag den 23.05.2022 kl. 19.00
Adresse: hos Kirsten, Raskvej nr. 2

-

Vi aftalte flere ting som skal være undersøgt til næste møde, og dette kan I læse uddybet på to do
listen som står nederst i referatet – den vil blive gennemgået på mødet så vi kan forsætte
planlægningen og arbejdet

Fremtidige datoer
Møde i Borgerforeningen v. Kirsten: 23/5 kl. 19.00
Sankt Hans: torsdag den 23.06.2022 kl. 17.00 ved bålpladsen/sportspladsen
-

Borgerforeningen mødes kl. 16.30
Vi meddeler på Facebookgruppen en uge før ca. at folk fra byen må komme og aflevere sit
haveaffald til bålet
Nøgle til klubhuset: Kenneth sørger for at få den i god tid, så vi kan arrangere lidt et par dage før

Program
-

-

-

-

Start kl. 17.00
Mulighed for at hente mad ved madboden og få noget at drikke
o Kenneth undersøger mexicansk foodtruck
Båltale kl. 19.00
o Kenneth snakker med Helle S. om en mulig borger i byen der kan være båltaler
o Varighed ca. 10 min.
Bålet tændes kl. ca. 19.10
o Bålet tændes mens vi synger
o Kirsten har Sankt Hans visen udskrevet og tag eksemplarer med til aftenen
Kaffe og kage kl. ca. 19.30 (efter vi har sunget vise)
o Kirsten sørger for at bage 2x bradepander kage
o Kirsten medbringer kaffe og the
Øl/vand
o Kirsten tjekker hvornår der er tilbud og så snakker vi om på næste møde hvem der handler
Vin til manden der låner os bålpladsen: Kirsten
Hvem sørger for heks?

Teltpladsen ved Gudenåen: torsdag den 16.06.2022 til og med uge 42 (søndag den 23.10.2022)
-

-

Vi søger hjælpere på Facebookgruppen
Borgerforeningen skal hjælpe og vi må bytte indbyrdes hvis vi får problemer med at tage vores
’vagter’
Man skal derned hver dag ca. kl. 18.00 og opkræve penge – man må ikke sejle på Gudenåen efter
kl. 18.00, derfor går vi først derned kl. 18.00
Der bliver udarbejdet en telefonliste og ’vagtplan’ med en oversigt over alle hjælpere (og hvornår
de hjælper) af Kenneth, til næste møde, så man altid kan se hvem man skal ringe til hvis det bliver
nødvendigt
Rengøring: Kirsten og Marco – Kirsten har nøglen til skuret hvor der findes rengøringsartikler,
toiletpapir mm.

-

Kenneth ringer til Kommunen og hører mht. om alt er klar dernede og hører, hvornår der bliver låst
op til toiletterne – der er tale om, at det skal males dernede, men det ved Kommunen
Vi har en aftale med Jørgen Meyer om brænde
Opgaver:
o Vi skal tjekke om alt er intakt, er der noget i stykker osv.
o Mangler der noget? – kontakt Kirsten hvis noget mangler eller skal fyldes op
o Tjek om der mangler brænde? Kontakt da Jørgen Meyer

Andespil torsdag den 03.11.2022
-

Dato er fastlagt
Dog afventer vi pt. et lovgivningsforslag omkring hvorvidt 40% af indtægten ved bankospil skal gå til
en bestem organisation
Hvis dette bliver vedtaget, og man selv må bestemme hvem man ønsker at donere til, så vil vi finde
tre organisationer som hjælper børnene og lave en afstemning på Facebookgruppen om hvilken
organisation beboerne i byen synes vi skal donere overskuddet til
o Eksempler er: Børnecancer Fonden og Julemærkehjemmet

Juletræsopsætning lørdag den 26.11.2022
-

Vi skal sætte juletræ med lys op ved kirken
Anders står for dette med hjælp fra Marco
Anders har lys og ved hvor og hvordan vi sætter det hele op ved kirken
Anders ved hvem han skal kontakte for at få et juletræ
Vi skal søge flere hjælpere på Facebookgruppen – 3-4 personer er nok i alt.

Fest: ”Juleaften for voksne” lørdag den 03.12.2022
-

Vi vil gerne holde en fest for de voksne
En juleaften – ikke en julefrokost!
Juletræ
Alle kommer med en pakke til 25. kr. og de bliver lagt under juletræet
Mad udefra: andesteg, ægte julemad og risalamande
Masser af øl og vin

Juletræsfest i forsamlingshuset søndag den 04.12.2022
-

Vi holder juletræsfest separat fra kirkens arrangement i år
Tidspunkt: kl. 15.00-17.00
Mulighed for at købe
o Kaffe
o The
o Øl/vand

-

o Æbleskiver
Vi vil have en julemand og en som kommer og spiller harmonika

Generalforsamling i 2023
-

Januar, dato kommer

Evt.
1. Kirsten er blevet kontaktet og spurgt ind til om Borgerforeningen ved noget om fjernvarme – det
gør vi ikke og Kenneth foreslår at alle sådanne spørgsmål henvendes til Kim Tuominen, som sidder i
Byrådet
2. Anders foreslår Helle Rørdam som 2. suppleant og det er vedtaget
3. Flagdage: Kirsten sender oversigt over flagdage til Gitte, hun søger hjælpere på Facebookgruppen
4. Foredrag: Marco foreslår at man kan finde nogle gode, og sjove, foredragsholdere som kan komme
ud og holde foredrag i vinterperioden – Borgerforeningen kunne dække noget af prisen og så skal
man ellers købe billet – det kan være en der taler om børn, stress, angst eller noget helt andet –
Kenneth foreslår en bekendt som er fra de tidlige ’Min Søsters Børn’-film – Marco nævner, at man
kan lave en afstemning i Facebookgruppen om hvilket tema man synes kunne være interessant at
høre et foredrag om i håb om at så mange så muligt vil deltage – vi tænker over det til næste møde
og tager den op igen

To do liste til næste møde
Gitte:
-

-

Opslag på Facebookgruppen
o Opdatere opslag med ny bestyrelse
o Flagdag – søg hjælpere generelt men først til den 16.04
o Opslag når hjemmesiden er opdateret
o Referat fra Generalforsamling ligges ud
Hjemmesiden
o Sammen med Marco
o Undersøg den
o Hvem sidder med den nu?
o Hvordan betjener vi den?
o Skal opdateres

Kenneth:
-

-

Sankt Hans:
o Undersøg mexicansk foodtruck
o Find båltaler – spørger evt. Helle S.
Teltpladsen:
o Kenneth ringer til Kommunen og hører om hvornår de åbner samt om de vil ordne noget
dernede inden åbning

o

Udarbejd telefonliste + ’vagtplan’ over hjælpere

Kirsten:
-

Send liste over flagdage til Gitte

Alle:
-

-

Sankt Hans:
o Hvem handler øl/vand?
o Hvem sørger for en heks?
Foredrag: Tænk over mulige foredragsholdere
Andespil: Tænk over organisationer der hjælper børn som vi kan donere til

