
Møde i aktivitets udvalget 

Tirsdag den 12.9. 2017  hos Tina 

Tilstede: Tina, Dorthe, Kirsten, Angela, Jenny og Conny 

Afbud Sylvana 

Dagsorden 

1. Evaluering af de aktiviteter vi har haft 

2. Kommende aktiviteter i efteråret og vinter 

3. Krolf 

4. Fødselsdags kalender 

5. plantning af blomsterløg 

6. aktivitetskalender 

7. Evt 

 

1. Grundlovsfesten den 5 juni 2017 

God dag, gode arrangementer 

Segway: vil gerne komme igen – Roklub: Jenny kontakter dem mht., hvordan deres opfattelse var. 

Musik må gerne komme næste år igen – sækkepiber må gerne gentages næste år. 

Vi vil lave en vagtplan næste år, så folk ikke skal stå så længe af gangen ved salgs bod og grill 

Vi drøftede tidspunktet for arrangementet, næste år vil det blive fra 12.30 – 16.30  

Vi skal huske, at vi ikke må rydde op før de sidste er gået 

Skovtur 

Godt arrangement 

Skt. Hans 

Godt arrangement ca. 25 pers deltog, skal gerne blive til en fast tradition. 

2. Aktiviteter i efteråret og vinter 

Tina har forespurgt om vi kan leje solhjem til kommende arrangementer, dette er muligt 

forslag: 

Bankospil-øl/vin smagning/juledekorationer/bæredygtighed/biavleforeningen /foredragshoder 

Meteolog Anders Brandt, børnebogs forfatter (snogbæk), juletræstænding 

 

Besluttet 

BANKOSPIL 

Vi laver et bankospil på Solhjem den 6. november 

25 kr pr person og alle skal medbringe en gave til 25 kr 

Arrangementet starter kl 18.30 hvor der er lidt mad og derefter bankospil, vi slutter af med en kop kaffe 

Kirsten W. vil gerne stå for det spiselige, vi køber ind for nogle af de penge vi har på konto 

 

JULETRÆS TÆNDING 

Vi søger om 2 Juletræer ved kommunen 

Der skal stå en på Kirstens og Kais mark og en ved vandet 

De skal tændes fredag den 1 december kl 17.00 

Der serveres gløgg og der er poser til børnene. 

Tina spørg Kai om han kan være behjælpelig med juletræs fødder 

Conny spørg om juletræer ved kommunen. 

 



 

3. Krolf 

Vi stopper med krolf den 27.9 med en lille turnering 

Tina køber et par gaver og Conny laver info til alle husstande 

 

4. Ros til fødselsdagskalenderen  

Vi opfordrer i næste nyhedsbrev til, at flere kan skrive sig på 

Kan den evt. deles op på anden måde f.eks med mdr…. 

 

5. Får vi blomsterløg skal de plantes søndag den 22.10 kl 14 

Hvor de skal plantes, tager vi stilling til, når vi ved mere om vi får løgene 

 

6. Aktivitets kalender tager vi op igen ved næste møde 

 

7. Evt 

 

Tina skriver lidt om de aktiviteter vi har haft og sender det til Hanne, som skriver vores næste nyhedsbrev 

Conny laver et opslag om bankospil og juletræstænding og sender det til Hanne 

Dorthe vil gerne oprette en facebook gruppe, vi tager det med til bestyrelsen 

 

Referent 

Conny 

 

 

 

 

 

 

 

 


