
Referat fra bestyrelsesmøde Fredag den 27. august kl. 19.00 hos Herluf 

Tang.  

Fraværende: Morten Thomsen, Jacob Madsen og Ole Råhede. 

 

1.  Opfølgning og godkendelse af referat fra den 4. juni.                                                                                                

Referatet godkendt uden kommentar. 

 

2. Evaluering af Skt. Hansfest.                                                                                                                                                

Omsætning: 12.299 kr.   Overskud knap 8.700 kr.                                                                                                              

Deltagelse: 97 voksne og 24 børn.                                                                                                                                       

Forbrug af 38 kg kød og 140 pølser til 97 personer. Grille skal tændes 1,5 – 2 timer før der skal steges.                                   

Vand med og uden brus skal der være rigeligt af. Blev meget hurtigt udsolgt. Kød og pølser skal steges 

samtidig. De fleste går kun en gang.                                                                                                                                                                   

                                                                                                      

3. Evaluering af ”Leg og hygge på Legepladsen”.                                                                                                                

Der var for lille tilslutning til arrangementet. Kun 2 familier foruden bestyrelsesmedlemmer.                                          

Arrangementet gentages næste år, da det er uden større omkostninger. 

 

4. Plan for Naturens dag den 12. september kl. 14.00.                                                                                                                

Ragna og Niels sørger for øl og vand ved hjemkomst fra turen – samt 2 flasker vin til Finne Lillethorup.          

Herluf går stien igennem før dagen og slår brændenælder mv. Niels kontakter Henrik Nielsen angående 

færdsel ved Præsteengsøerne. 

 

5. Planlægning af Høstfesten d. 25. september.                                                                                                                         

Borddækning , alle: Fredag den 24. kl. 19.00.                                                                                                                              

Rengøring før borddækning: Susanne.                                                                                                                     

Menu som besluttet i 2020: Susanne og Ragna.                                                                                                                     

Vin, øl og vand, spiritus, kaffe, the, mælk, servietter, fyrfadslys : Ole og Tine.                                                                                                                                           

Pyntning og kontakt til musiker: Ragna.                                                                                                                            

Kassemester: Tine og Annelise.                                                                                                                                                          

Kødudskæring ved buffet: John og Ole.                                                                                                                                          

Kaffebrygning: Ole.                                                                                                                                                                            

Barfolk: Herluf og Niels.                                                                                                                                                                    

Pris pr. person: 275 kr. Pris for drikkevarer: Samme som de sidste 5 år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tilmelding til Susanne senest onsdag den 15. september. Hvis der er under 50 tilmeldte den 17. september 

aflyser vi arrangementet. 

 



6. Shelter ?                                                                                                                                                                            

Tina havde tilbud med på forskellige shelters. Prisniveau: 15.000 – 50.000 kr. Vejle Kommune har en 

stipulje, som kan søges til bl.a. shelters. Tina vil søge kommunen om tilskud til opstilling af en shelter type 

16 fra en virksomhed i Kjellerup.                                                                                                                                                                                    

 

7. Ideer til næste års program – indledende snak.                                                                                                                        

Havevandring   ved Erik Sørensen Nørskov.                                                                                                          

Sangaften med korleder fra Hærvejskoret.                                                                                                                                      

Virksomhedsbesøg på Danespo i Give.                                                                                                                                               

Spis sammen aften, hvor det ikke er bestyrelsen der står for mad og borddækning/oprydning.        

 

8. Nyt fra udvalg og ansvarsområder.                                                                                                                                            

Vejle kommune har fremstillet en pjece om fremtidsvisioner i lokalområderne. Fint arbejde bortset fra en 

ulæselig pjece.                                                                                                                                                                                        

Susanne har booket forsamlingshuset til arrangementer i 2022.               

 

9. Eventuelt.                                                                                                                                                                                              

Ingen emner.                                                                                                                                                                                                          

 

10. Næste møde.                                                                                                                                                                                    

Onsdag den 6. oktober kl. 19.00 hos Susanne.                                                                                                                              

Punkter til mødet: Spis sammen aften og Årsprogram 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


