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Referat fra bestyrelsesmøde d. 05. september 2017 kl. 19 Stolbroladen 

 
Mødte : Henrik, Børge, Agnes, Peter 

Afbud : Mia 

Ej mødt : Mogens 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den. 8. august 2017 : 
 Referatet godkend 

2. Valg 2017 : 
Endelig dato blev onsdag den 1. November, forsamlingshus viste sig at være optaget de andre datoer. 

Bestilling af forsamlingshus, lille sal : er bestilt til 1 november 

Dagsorden blev lavet, bliver sendt ud til bestyrelsen separat 

Forplejning : wienerstang / kringle el. med kaffe /te fløde sukker og småkager 

Kandidater : der er 5-6 kandidater 

Lauget mødes : kl 18 på dagen 

Oplæg til en tjekliste laves til næste møde. 

3. Projekt ” Tilflytter Tornyster ” : 
Er ikke delt ud endnu.  

Agnes havde materiale med til Mogens som skulle i tornyster. 

4. Uge 42  efterårsferien 2017 : 
Oplæg til Tjekliste laves til næste møde 

Information til E Svenstruppe 

Tilmelding til Agnes 

Årets ildsjæl , gave : Gert står for det 

Maden : Karin har sagt ja til at lave mad og dessert igen. 

Der skal laves et dokument der beskriver opgaven omkring gave/ pokal mm. 

5. Orientering ved formanden : 
Vi er tilbudt blomsterløg igen i år fra kommunen Agnes står for det 

6. Økonomi ved kasseren : 
Ingen ændring 

7. Tænding af juletræ i byen den 2. december 2017 : 
Julemand og kone er i Australien. Hvad gør vi ?  

Der skal findes en løsning til næste møde 

Ole vil måske levere træ igen i år, Børge ser på det. 

Der skal findes hjælpere til at rejse træ, Børge ser på det. 
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8. EVT : 
 

Ser på næste møde om der er nogen der har nogle stier der mangler. 

Næste møde.   
Dato : 3. oktober 2017 Stolbroladen 

 

Kage : Mogens 

 

Emner til dagsorden senest den 25.september 2017 

 

Referent. 
Henrik 

 


