
Referat af bestyrelsesmøde den 10/10-2017 i Foreningshuset. 


Der var afbud fra Ole, og Per deltog kun i mødet i 1/2 time. 


1. Referatet blev godkendt.

2. Vi afholder vælgermøde i hallen mandag den 13/11. Der er mad kl. 18.00, 

og vælgermødet starter kl. 19.30. Billetterne til maden er sat til salg i 
Brugsen. Vi mødes kl. 16-17. Henrik spørger Boye, om vi må sætte 
scenen op om søndagen. Vi sætter scenen samme sted som sidste 
gang. Henrik spørger Peter Fjeldal, hvor mange politikere der kommer. 
Christian har styr på lyd. 2 personer skal dele en mikrofon. Henrik 
undersøger, om vi kan låne rigtige tallerkner, ellers køber Laila 
plastictallerkner. Vi regner med ca. 400 deltagere til vælgermødet. Henrik 
og Laila taler sammen om bestilling af varer i Brugsen. 


3. Foredrag: Vi har svært ved i øjeblikket at finde det rigtige navn, som kan 
trække 300-400 mennesker. I forhold til stand up vil Henrik forhøre sig 
hos booking bureauet om, hvilke krav de har til faciliteter.


4. Vi har manglet nogle stole i hallen, men de er dukket op igen. Rummet 
roder sommetider, så der må flere end os, der har nøgler dertil. Der er 
nogle stole, der mangler propper, og nogle af bukkene trænger til at blive 
malet. Det bliver et forårsprojekt. 


5. Indvielse af scenen i grusgraven bliver i april/maj 2018. Tankerne er en 
børnekoncert/underholdning om dagen f.eks. Hr. Skæg, og en koncert 
for de voksne om aftenen f.eks. Folkeklubben. Claus H. Har skrevet til 
Danmark dejligst for at byde ind på arrangementet i 2018. Han har ikke 
fået en tilbagemelding endnu. Mads Vergo har efterlyst nogle personer, 
der vil stå for græskarudskæringen i år. Det er den 28/10. Hvis der ikke er 
nogen, der har meldt sig, gør vi det (dagen efter mødet skrev Henrik ud, 
at vi ikke skal hjælpe i år). I fredags (den 6/10) var der besøg af en 
repræsentant fra Gjethuset ved scenen. Han var meget begejstret, men 
han vil komme igen, når scenen står færdig. Vi har fået byggetilladelse til 
at bygge gangen bagom scenen.


6. Claus L fræser vores navn i de nye borde/bænkesæt, der står oppe ved 
madpakkehuset. 


7. Evt. Juletræ: Per vil spørge Hanne, som er leder for sfoen, om hun vil 
holde talen ved juletræstændingen i år. Henning har spurgt 
menighedsrådet, om de vil hjælpe til, det vil de ikke. Maria 
(kirkesangeren) skal spørges, om hun vil synge udenfor, og tværfløjte 
spilleren skal spørges, om han vil spille. Der var snak om evt. at spørge 
harmonikaspilleren fra Sankt hans, om han havde lyst til at spille, så der 
sker noget andet, end der plejer. Per taler med præsten om gode råd til 
valg af børnevenlige salmer osv. Der blev foreslået, at “Agnes trio” som 
spillede til Øif`s 100 års jubilæumsreception kunne underholde Sankt 
hans aften i grusgraven. Michael fortalte, at vi ikke må sende masse 



udsendelser af mails ud til vores medlemmer. Michael prøver at finde en 
ny måde at gøre det på.


8. Næste møde - Henning indkalder. 


