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Dagsorden bestyrelsesmøde  
 
1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
2) Økonomi 
 
3) Kommende arrangementer 
 
4) Evt. 
 

Referat 
Dato: 17. aug kl. 18.30 
Til stede: Iben, Lone, Karina, Anne, Yvonne, Dorthe 
Afbud: Carsten 
Næste møde: 26. Oktober kl. 18.30 hos Karina 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde (2. maj) 
Godkendt 

 
2) Økonomi 

Der står ca. 24.000 kr. på kontoen. Tebstrup VVS har fået et afdrag på 10.000 kr. i år og vi 
afdrager 5000 kr. til John Arne nu og forhåbentlig 5000 kr. til næste bestyrelsesmøde. 
 

3) Kommende arrangementer 
Rock Piraterne fredag d. 26. Aug 
Koncerten starter kl. 14.30 i forsamlingshuset. Alle børn fra børnehaven og SFO’en bliver fulgt 
ned til huset og forældrene henter børnene i forsamlingshuset. 
Anne bager pølsehorn. Lone, Karina, Dorthe bager en kage hver. 
Der skal brygges kaffe og sættes sodavand frem. 
Købes: sodavand, mælk til kaffe. 
Priser:  
pølsehorn: 1 for 7 og 2 for 10 kr. 
kaffe: 5 kr. 
Kage 10 kr. 
Sodavand: 10 kr. 
Øl: 15 kr. 
 
16. sep: fællesspisning. Yvonne skriver til hjælpegruppen om de har lyst til at hjælpe med bar, 
servering og opvask. Anne laver mad. Iben vasker op. 
 
1. okt: 100 pigers fest. Kl. 18. Anne er tovholder. Carsten sørger for barpersonale. 80’er fest.  
Menu: hønsesalat på ananas bund, skinke og flødekartofler og salat, frugtsalat med råcreme. 
Drinks: isbjørn, filur, sunrise, G&T, Rom og cola. 
Lone laver et udkast til et opslag 
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Yvonne laver billetter 
Karina laver facebook opslag. 
Køb billet via swipp, overførsel eller i Brugsen 
 
18. nov: Irsk aften. Tovholder: Iben og Yvonne 
Menu: Irsk mad (Sherpards pie) 
Pynten er købt 
Irsk whisky – har vi noget allerede 
Shamrock kommer og spiller 
Der skal laves 2 slags billetter til hhv. ”Medlemmer” og ”ikke medlemmer” 
 
 
 

4) Evt.  
a. Købe hængelås med kode til barrummet (Iben). 
b. Sende liste til Lars om hvad der renoveres ved huset. 


