
Referat af møde d. 3. april kl. 19.00 - Hotellet 
 

 

1. Konstituering af Bestyrelsen 

 - Formand: Jette  

 - Næsteformand: Marietta  

 - Sekretær/hjemmeside: Jette 

 - Lokalråd: Lone - Britta med som "føl" 

 - Kasser: Hanne 

 

2. Nyt fra udvalgene: 

 Drøftede hvilke aktiviteter vi udbyder: Fastelavn, Skt. Hans, 

 Julemandsvækning og juletræsfest, julebelysning, affaldsindsamling m.m. 

  

- Skt. Hans - Båltaler:  

Vi drøftede Skt. Hans, Britta foreslår fællesspisning inden Skt. Hans. Hanne 

 spørger Kent om han vil sælge pølser og øl/vand igen i år. Ellers vil Martin 

 Burkarl gerne stå herfor. Vi drøfter arrangementet ved næste møde. Forslag til 

 båltaler: Roll Præstegaard, Thomas Rothendal, Jørgen Elsted; Marietta 

 kontakter.  

 

- Bypark Gruppen: 

Hanne som repræsentant for BF sidder i udvalget sammen med Ole 

 Steinmeier og Hans Toft Hansen. Drøftede et evt. arrangement i Byparken til 

 sommer. Martin Burkarl vil gerne være tovholder herfor. 
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- Lokalrådet: 

Der er møde d. 17.4 med politikkerne, Lone deltager. Britta indgår i 

 Lokalrådet som føl. Fra Lokalrådet indsættes der 2500. kr. Ungfest vil igen 

 blive afholdt til november.  

 

3. Hvilke aktiviteter vil vi holde ved: 

 - Fastelavn 

 Helle Hal overtager dette arrangement i samarbejde med Menighedsrådet. 

 - Skt. Hans 

 Holder vi ved som er en god tradition for byen.  

 - Julearrangementer  

  Julemandsvækningen 

 Overtager FDF spejderne i forbindelse med deres julemarked.  

  Juletræsfest 

 Vi drøfter dette senere.  

 

4.  Kontingentindsamling  

Hanne tager op til Idræt om dagen d. 18.4 - Jette kontakter  

Hanne taler med Andelskassen, om kuverter og print. 

Hanne laver et udkast til følgebrevet der skal omdeles sammen med giro. 

 Brevene uddeles i uge 16 - gerne onsdag og el. torsdag. Lone mail/sms rundt 

 når kuverterne er klar. 200 kr. pr. husstand - 100 kr. for enlige. 
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5. Evt.: 

 Drøftede borgerbal eller ej.  

 Villy Veirup sponsorere en bil til affaldsindsamlingen.  

 Samråd med Martin vedr. grill til Tour de Åge.  

 Hanne kontakter hvis der er brug for hjælp ved udkørsel af borde/bænke m.m. 

   

Næste møde på Hotellet d. 15. maj kl. 19.00 

 

Marietta: westend55@stofanet.dk - 21292026 

Britta: britta_jensen@live.dk - 28709953 

Hanne: info@gredstedbro-hotel.dk - 24622043 

Lone: loneoa8@gmail.com - 30277543 

Jette: jjthomsen@os.dk - 22122532 

 

 

 

Ref.: Jette  


