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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 01-november 2016 kl. 19 Stolbroladen 
 

 

Afbud.: Agnes 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 04. oktober : 
Referatet godkendt 

2. Evaluering af uge 42 , fællesspisning  og ildsjæl : 
Der var tilmeldt ca. 80 til spisning. 

Regnskab ca. 800 kr i overskud. 

Alt forløb godt . Gert Wonsild fil ildsjæl pokalen i år samt gave. 

Maden og desserten var super godt lavt igen i år af Karin. 

Fint med folk til oprydning. 

Der bør nok købes nye duge i mere ens farver. 

Agnes sætter tekst i E Svenstrupper 

 

 

3. Juletræsarrangement den 26. november 2016 : 
Der er lavet en tjekliste med alle ting og fordeling af opgaver. Den er sendt rundt så den kan bruges 

som huskeseddel også. 

Der pakkes juleposer den 24. november i Stolbroladen kl. 17, Mia sørger for varme på. 

Der laves 60 poser. Poser er i Stolbroladen 

Bom har Børge og Henrik købt 

Værdi pr. pose = 20kr 

Hvem kommer : Peter, Mogens , Henrik og Mia ( Agnes ) 

Juletræ er sponsoreret af Ole Rasmussen igen i år. 

Børge er tovholder med opsætning om formiddagen den 25. november 

Mogens har aftalt med julemand og kone. Samt ordnet med tøjet. 

Børge , Henrik og Mogens er ansvarlige for arrangementet den 26. november 

Se tjekliste. 

 

 

 

4. Orientering v. formanden : 
Henrik har lavet en mødekalender for 2017. 

Temamøde på Lysabild skole, er kommet meget sent ud til os, ingen deltager 

 

5. Økonomi v. kasseren : 
Var fraværende men havde sent mail ud vedlagt et regnskab for fællesspisning uge 42, men et overskud 

på ca. 800 kr. 

Ingen regnskab for fællesspisning i juni i.f.m. ringridning 
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Side 2 

 

Kassebeholdning : 7985,54 kr. 

 

6. EVT. : 
Punkt 6 og 7 i dagsorden er flyttet til et særskilt møde som afholdes den 29. november hvis alle kan . 

Mia laver en dagsorden og sender ud. 

Børge har kaffe The og kage med. 

Mødet afholdes Stolbroladen k. 19 

 
 

Næste møde.   
Dato : 10. januar 2017  

Hos : Stolbroladen 

Emner til dagsorden senest : 03.januar 2017 

Referent.  
Mia 

 


