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Referat fra bestyrelsesmøde d. 24-10-2013 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.: Henrik  

Referat.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 12-09-2013 til godkendelse/ Ingen kommentarer 

Valg til lauget  den 7. november : 
Agnes har sat indbydelse til valgaften i E`Svenstruppe med indbydelse til spisning, oplæg v. Hanne  

Lene Haugaard, samt efterfølgende valg til lauget. 

Kopi er sendt ud til alle i bestyrelsen. 

Hanne : køber ind til tærter, laver dejen om onsdagen, bringer varerne og dejen op i kølerummet på 

Forsamlingshuset ved 20 tiden. ( Har fået udleveret 600 kr. ) 

Agnes : Afhenter nøgle til forsamlingshuset hos Gert onsdag, hjælper Hanne med dejen og varerne 

onsdag. 

Mia : Bestiller brød / afhenter og bringer med torsdag den 7, november, sørger for projekter og DVD , 

hvis der kommer nogen børn. 

ALLE : Mødes den 7. november kl. 16.00, Henrik og Hanne kommer når de kan lidt senere.Husk 

tærteforme. 

HUSK ALLE !! Vi mødes lige ½ time hos Agnes søndag den 3. november kl. 10 for lige at tjekke 

om alt er husket . Kan du ikke komme så send SMS til Hanne senest den 3, november med antal 

tilmeldinger ( MOBIL 28802572 ). 

 

Juletræstænding den 30. november: 
Børge ringer om lokalet.  

Mia hører om Ole eller Jørgen sponsorerer juletræ. 

Pakke poser den 28. november hos Agnes kl. 19.00 

Henrik køber slik til 100 juleposer, som han plejer, ca. 2000 til 2400 kr. 

Der aftales et laugmøde lige efter valget den 7. november. 

 

Evaluering UGE 42 : 
Ca. 55 tilmeldinger til fællesspisningen den 13. oktober. Menuen var vellykket og alle blev mætte. 
Svinekam ( 15 kg 3 stk. )med kartofler, grønsager og rødkål samt sovs. Derefter kaffe og lagkage ( 
7 stk. ) 
Lille overskud på ca. 900 kr. ( Voksne 60 kr. børn 30 kr. ) 
SUF : Der var børn på aktiviteterne på sportspladsen, ca. 30 , men der var sagtens plads til mange 
flere. 
Stolbroladen / skytteforeningen var på skolen og fremvise hvad der kunne prøves og laves på 
dagene i løbet af ugen. 
Brandværnet viste en frigørelse på pladsen ved Gert Wonsild, de fleste gik ned og så det efter 
spisningen. 
Cykelturen mandag : ??? 
Skytterne tirsdag og torsdag var meget tilfreds med fremøde. Mia var tilstede hos dem torsdag og  
Der var mange både børn og voksne og dejlig Halloween stemning. 
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Onsdag i Stolbroladen havde der været ca. 8 børn, hos farveladen ca.  10 børn, som alle hyggede 
sig , der var også kage og kaffe. 
Fornemmer en vellykket uge 42, men der var sagtens plads til mange flere børn og voksne. 
 

Infotavler v. udvalgte steder 7 stk. : 
Teksten er nu oversat til engelsk af en student, som får 200 kr. pr. stk. for dette. 
Agnes undersøger om vedkommende også kan gøre det på tysk for samme betaling. 
Der skal også købes nye rammer så det hele kan være der, dansk, tysk og engelsk samt billede. 
Regner med A2 kunne være passende. Agnes forhører sig om en pris i den størrelse for 
rammerne. Regner også med at kunne søge kommunen om penge til rammerne. Der samles op på 
alt dette på møde i januar. 
 

Den store infotavle på p-pladsen : 
Kommunen laver det stor ALS kort som fylder ½ delen af tavlen. 
Regner med opsætning den 1. marts 2014. 
 

Ældre PC : 
Agnes har snakket med Jens på skolen og vi har et lokale til dette formål. 
Vi har 4 pc fra Linak, 2 pc fra Danfoss. Så vi er klar til at starte. 
Der skal være møde med skolen efter uge 42 . 
 
Kasseren var ikke tilstede så økonomien blev ikke drøftet. Det nye E-BOKS skal vi også 
snakke om på næste møde. 
 
Agnes har bestilt elmetræ til kirkealleen ( 675 kr. ) 
Tvivl om træet er det rigtige og den rigtige størrelse. Børge og Henrik har stadig opgaven. 
Træet står stadig på planteskolen. Evt. pris på gravning af hul på stedet indhentes. 
Børge snakker med Henrik om dette. 
 
Agnes tager kontakt til Henrik om vi er medlem af Radio Als. 
 
Næste møde aftales lige efter valget den 7. november. 
 
 
 

Tjekliste som bruges den 3. november : 
Tærter ( Hanne ) 
Brød ( Mia ) 
Kaffe 
Kage 
Øl og vand 
Servietter og lys har vi ( Mia ) 
Duge  
The ( Mia ) 
Projektor ( Mia ) 
PC og DVD ( Mia ) 
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