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Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. december 2018 kl. 19 hos Anne - Elsegaard
Til stede: Finn- Hans Henrik-Thomas-Lone-Anne-Lea-Hans
Fraværende
Referent: Hans

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Evaluering af Børnenes Dag med deltagelse af Hans Henrik og Finn.
Flot og stort arrangement. Rigtig mange hjælpere. Godt at starte med opstilling om
fredagen. Opdeling af salg i 2 telte. Ingen salg af is. Kagesalget overlades til børnehaven.
Musik til sidst, hvis muligt. Anne og Hans-Henrik en liste over samarbejdspartnere til
arrangementet i 2019. Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring 1. marts 2019.
3. Evaluering af bankospil med deltagelse af Finn.
Fint arrangement med god deltagelse. Fint samarbejde med forsamlingshuset. Der
efterlyses flere gevinster med kødvarer. Vi satser på 2 gange bankospil i 2019. Marts og
oktober - igen i samarbejde med Dagli Brugsen og Dannemare Forsamlingshus. Finn tjekker
mulighederne hos forsamlingshuset.
4. Økonomi.
Opkrævning af kontingent har haltet lidt bl.a. grundet tidsnød. Fin økonomi p.t. Vi har haft
pænt overskud ved diverse arrangementer: Børnenes Dag, Kaffebod ved
Hornfiskefestivalen og Bankospil
5. Evaluering af julemarked.
Pænt fremmøde. Bedre omtale med f.eks. skiltning ved indfaldsvejene. Bedre information
om gratis deltagelse i fremstilling af juledekorationer. Vi skal tidligere ud og tigge
sponsorgaver – måske allerede i september.
6. Begyndende planlægning af årets aktiviteter 2019. Foreløbig planlagt arrangement med
hospitalsklovn 5. februar – generalforsamling 19. marts.
Efter generalforsamlingen foredrag med Freddy Blak. Børnenes Dag 10. august- Julemarked
24. november. Evt. Landsbyloppemarked i juni. Øvrige arrangementer planlægges senere.
7. Generalforsamlingen. Afklaring af hvem der er på valg/genopstiller.
Lea og Hans er på valg. Lea genopstiller - Hans genopstiller ikke.
8. Hængepartier: Hjemmesiden og Landsby App.
Henvendelse til øvrige landsbylaug ikke besvaret. Punkterne tages op på kommende møde.
9. Meddelelser.
 Legeplads inspektionsrapport er modtaget fra Claus Hebo – HeboLeg.
 Byggetilladelse vedr. Pavillon i parken er stadig ikke givet. Der mangler tilladelse fra
Fredningsnævnet grundet beliggenhed nær kirken.
10. Evt.
Julefrokost hos Hans 18. januar 2019 kl. 18.
11. Næste møde.
19. februar 2019 hos Lone.

