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Afbud.:                               Referat 

        

Referater. Fra sidste møde 

på næste møde Kommer med 

 

Orientering fra møde og planlægning af Fælles eftermiddag .  
Udvalgsmøde den 18 april her var Mia, Henrik, Karin, Helle og Agnes 

Eneste punkt på dagsordenen var Fælles eftermiddag d. 1 juni i forbindelse med  

Ringridning 

Helle sørger for at skolens Cykelringridning bliver4 lagt om eftermiddagen fra 13 til 15  

Og så sørger vi for kaffebord. Med efterfølgende hygge og lege for børn og barnlige sjæle  

Der er lavet opslag til E´Svenstrupper 

Kirsten, Karin og Agnes Bager lagkager  

Mia og Hanne bager henholdsvis gulerodskage og Kanelkage 

Claus og Hanne står for maden og i den forbindelse indkøber Claus 2 thermo kasser  

Der satses på at det bliver fint vejr så vi tager Kongespil, petanque, kroket og mikado med. 

Hjælpere  

Dorthe Hvidvin m.m. Servietter ,kaffe Agnes  

Nøgle til forsamlingshus samt tidspunkt for hvornår vi kan komme ind Agnes  

 

Ølsmagning d. 5 april var et godt arrangement det løb lige rundt bortset fra lejeudgiften 

Godt at Tove tog over og det vil vi gerne honorere med en buket blomster. 

 

Foreningsforum d. 15  
Hvor langt er vi kommet med opfølgning af referat 

udgik 
 

Infotavler m. m.  
  Det videre arbejde med infotavler 

 på P plads  her har vi fået ændret vores planer og Agnes sender til landdistriktsudvalget  

Ved Skolen ligger i hvile for øjeblikket  

 

Badebroer. 
det videre forløb Broerne er ved at være færdige  Henrik og Børge sørger for  

at indkalde mandskab til opsætning sidst i maj først i juni.  

 

Kasserer. Økonomi 

Vi har fået penge fra Kommunen. 

 

  Andre Aktiviteter. 
UGE 42 møde d. 16 maj hos Mia. 

Høstfest Børge og Agnes tager et møde med Lasse d. 14 maj 

Årsmøde og valg 

 

EVT. & næste møde.  D. 21 maj                                          Agnes d. 21 maj 
 


