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Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.oktober  2016 kl. 19 Stolbroladen 
 

 

Afbud.: Agnes 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 6.september : 
Referatet godkendt. 

 

2. Uge 42 : 
På dagen mødes lauget kl. 16. 

Kommer og hjælper : Peter, Børge, Mogens og Agnes  

( Henrik kommer ikke ) Børge og Peter går hjem inden spisning . 

Velkommen v. spisning : Henrik spørger om Agnes vil gøre dette. 

Gave til Karin : Mia 

Ildsjæl gave : Agnes 

Børge kommer med følgende som lauget har selv : Håndklæder, duge , karklude, viskestykker , 

servietter,kaffe og the. 

Børge starter kaffemaskinen og laver kaffe og vand til the 

Maden : Karin ( Handler også selv ind ) 

Dessert : Agnes og Karin 

Nøgle til forsamlingshuset så Karin kan komme ind : Agnes 

Hjælp under spisningen :Karin laver buffet måske skal der 1 eller 2 hjælp på lige når maden skal ind. 

Oprydning : Der kan ringes til Peter. Mogens , Agnes og Mia 

Vand , øl og vin til spisning : Agnes snakker med Lasse om de vil stå for dette. 

Indkøb af sukker og fløde : Er aftalt med Karin at hun køber på Dagrofa 

Indkøb af fyrrefadslys og flydende håndsæbe : Mia 

Agnes sender mail ud lige inden hvor mange der er tilmeldt spisning til hele lauget. 

 

 

3. Juletræstænding og julemand den 26. november : 
Hvem kommer : Børge , Henrik , Peter og Mogens 

Afbud : Agnes og Mia 

Mia spørger Ole om sponsorat af juletræ igen i år. 

Træet rejses om formiddagen den 25. november.  

Børge er tovholder. 

Børge snakker med HP, VN og OR for at aftale nærmere. 

HUSK lys , de er ved Agnes og Viggo 

Der pakkes 60 juleposer: ca. 20 kr. pr. pose 

Bom køber Henrik og Børge 

Pakke poser i Stolbroladen den 24. november kl. 18.30 

Henrik hører lige om Agnes har poserne. 

Indkøb af Gløgg ( 8-10 l ), æbleskiver (/ 180 – 200 stk. ), sukker, marmelade, saft ( 2 kander ) : Henrik 

og Børge 
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Vi skal lige tjekke at vi har tallerkner , bæger , theskeer og servietter til dette arrangement, ellers skal 

det købes 

Tingene varmes hos Børge. 

Henrik: Aftaler med autoværksted Kjeld om vi må låne lokale igen i år. 

Julemand og kvinde : Mogens er tovholder og får tøjet prøvet hos Ina og Kenneth 

Mangler der noget skal det skaffes og det skal passe. 

Punktet er med igen på næste møde den 1. november 

 

4.  Orientering v. formanden : 
Julefrokost som landsbyforum afholder den 17. november : Alle i Lauget siger selv besked til Agnes 

om de kommer. 

 

5. Økonomi v. kasseren : 
Kasseren var ikke til mødet så vi får en opgørelse mandag den 10. oktober 

Kassebeholdning : er ok iflg. kasseren 

 

6. Evt. : 
Agnes kommer med evaluering af Fjordens dag senere 

 

Lauget`s  fremtid kommer med som punkt på næste møde. Der er en del der holder ved næste valg. 

Hvordan får vi nye ind i lauget. Hvad gør vi !!!! 

 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 01-11-2016 

Hos : Stolbroladen                KAGE: BØRGE 

 

Emner til dagsorden senest : 26. november 2016 

Referent : Mia 

 

 

 


