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Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. juni hos Agnes 
Fraværende: Vivi, Leif  

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 14.maj: 
Referatet godkendt 

2. Orientering v. formanden: 
Årets ildsjæl : Karin tager imod indstillinger. Det kommer i E’ Svenstruppe (Agnes) 
Dato for uge 42 – fællesspisning: Forslag 20. oktober på Svenstrup Forsamlingshus kl. 18.00. 
Agnes hører, om det er frit hos GW. 
Ungbo er til salg: Ejes af NAB. Kuben forsøger at sælge.  
Generalforsamling i lauget, punkt på møde i november 

3. Evaluering af fællesspisning den 2. juni : 
Maden blev som altid rost og desserten var en succes med vaffelis og flødeboller. 
Købt for meget is. Forslag til hvordan vi får flere med: Tilbyde VIP billetter 

4. Hjælp af lauget til Sankt Hans: 
Asta har ikke meldt sig. 

5. Rieck’s Stensamling: 
Vagtplan er udsendt til dem, som kører vagterne. Den er rimelig dækket. 
Generalforsamling er under lauget indtil videre 

6. Byforskønnelse: 
Møde med Jan Bossen (Agnes indkalder). Lauget deltager med Agnes , Ina og Mia 
Mødet er aftalt til 9. juli kl. 17.00 
Lave plan til mødet med de andre grupper i august/september. 

7. Økonomi v. kassereren: 
John har lavet regnskabsoversigt, som alle kunne godkende 
Udgifter til storkeprojekt belastes på konto med ”Spejderpengene” 
Revisorer skal findes 
John mangler laugets vedtægter. Agnes sørger for det 
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8. Evt: 
Gåtur med lauget i landsbyen m.m. er aftalt til den 17. juli kl. 18 hos Agnes. HUSK at give sige 
besked til Agnes, om I kommer. Mia melder fra kan alligevel ikke komme. 
 
Er alle medlem af ALSBROEN! Agnes har tilmeldingsblanket 
 
Ina mangler gratis spisebilletter til uge 42 (Mia laver og afleverer  inden uge 29) 
Agnes og Ina undersøger, hvad der ellers er og mangler. 
 
 

Næste møde.   
Dato: 13. august 2018 
Hos: Stolbroladen 
Kage: Mia 
 
Emner til dagsorden senest: 05.august 
Byvandringer for alle 
Skal lauget betale ved fællesspisning? 

Referent.  
Mia 
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