
Dagsorden	  bestyrelsesmøde	  	  
	  
1)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
	  
2)	  Økonomi	  
	  
3)	  Siden	  sidst	  herunder	  evaluering	  af	  Banko	  
	  
4)	  Kommende	  arrangementer	  
	  
5)	  Evt.	  
	  
	  
	  

Referat	  
Dato:	  Tirsdag	  d.	  16.	  Juni	  2015	  
Til	  stede:	  Gert,	  Carsten,	  Iben,	  Lars,	  Anne,	  Karina	  
Næste	  møde:	  18.	  Aug	  kl.	  19.30	  hos	  Gert	  (Pederslundsvej	  15)	  
	  
1)	  Godkendt	  
	  
2)	  Det	  går	  godt	  nok.	  Vi	  har	  47.000	  i	  banken.	  Men	  vi	  har	  ikke	  fået	  lavet	  det	  vi	  
skulle	  lave.	  Vi	  har	  stadig	  en	  gæld	  til	  John	  Arne	  og	  VVS.	  
	  
3)	  Banko	  gik	  godt.	  Næste	  år	  skal	  vi	  have	  alle	  præmier	  inden	  fordelingen	  af	  
præmier.	  Man	  kunne	  selv	  bage	  kage	  til	  næste	  år,	  eller	  få	  de	  lokale	  til	  at	  sponsere	  
en	  kage	  –	  hæng	  et	  opslag	  i	  Brugsen.	  Der	  var	  ikke	  reklame	  nok	  for	  arrangementet.	  
	  
Generelt	  reklame	  for	  arrangementer	  i	  Forsamlingshuset.	  Kunne	  man	  ikke	  få	  
adgang	  til	  den	  store	  skærm	  ved	  Brugsen.	  Der	  skal	  laves	  skilte	  som	  kan	  sættes	  ved	  
indfaldsvejene.	  Der	  skal	  laves	  opslag	  til	  skolen,	  børnehaven,	  mm.	  
	  
4)	  Fællesspisning	  18.	  Juni.	  Anne	  laver	  mad,	  stegt	  flæsk.	  Anne	  køber	  viskestykker	  
og	  duge.	  
	  
Opvaskemaskine	  og	  vask	  kunne	  flyttes	  ind	  i	  teknikrummet	  og	  dermed	  have	  et	  
opvaskerum.	  Vi	  skal	  have	  lavet	  en	  tegning	  over	  hvordan	  køkkenet	  skal	  se	  ud.	  
Anne	  og	  Gert	  kikker	  på	  det.	  
	  
Fællesspisning	  20.	  Aug	  
Fællesspisning	  lørdag	  d.	  19.	  Sep	  med	  loppemarked	  om	  dagen	  –	  Jytte	  laver	  mad	  
Tangoaften.	  17.	  okt.	  	  
Julefrokost	  12.	  dec	  
Nytårskoncert	  17.	  jan	  
Maj	  Marked.	  Første	  lørdag	  i	  maj	  –	  7.	  Maj	  
	  
	  



Loppemarked.	  Fra	  10-‐16.	  Stille	  op	  fra	  kl.	  8	  i	  forsamlingshuset.	  AftensMad	  fra	  kl.	  
18.	  Der	  er	  plads	  til	  30	  boder.	  Man	  lejer	  en	  bod/bord	  for	  100	  kr.	  for	  hele	  dagen	  
(først	  til	  mølle).	  På	  dagen	  sælger	  forsamlingshuset	  pølser,	  øl,	  kaffe,	  kage.	  
	  
Tangoaften	  med	  instruktør.	  	  1-‐2	  time	  med	  undervisning	  af	  ikke	  professionel.	  En	  
lille	  tapastallerken	  og	  glas	  rødvin	  er	  med	  i	  prisen	  og	  så	  kan	  man	  købe	  noget	  
ekstra.	  
	  
5)	  Evt.	  
Mobilepay.	  Når	  det	  er	  virksomhed	  så	  skal	  man	  udfylde	  en	  liste	  med	  navn	  og	  
adresse	  mm.	  på	  bestyrelsesmedlemmerne.	  Dette	  er	  nu	  underskrevet	  af	  de	  
tilstedeværende.	  
	  
Der	  er	  stadig	  problemer	  med	  støj	  fra	  festerne.	  Kunne	  man	  lave	  en	  støjskærm	  
rundt	  på	  grunden.	  
	  
Karina	  laver	  en	  ny	  hjemmeside.	  


