Referat af møde i fællesforeningen den 4. oktober 2021
Tilstede: Flemming, Pernille, Britta, Britt, Anne, Henrik og Marianna
Afbud fra: Jan

1. Gennemgang og godkendelse af referat af seneste møde den 17. august 2021.
Godkendt.
2. Økonomi v/kassereren, herunder aktuel kassebeholdning.
Flemming gennemgik fællesforeningens økonomi.
Pernille har været til møde i Lokalråd Syd og de har en pulje, man kan søge penge fra til
forskellige aktiviteter.
3. Kommende aktiviteter (blandt andet dilettant og fællesspisninger) samt opfølgning på Hyg'
i æ hyt' – arrangementet.
Opfølgning:
- Rengøringsdag d.23. august - kom der kun 3 personer fra bestyrelsen, så der blev ikke
gjort rent. Vi håber, der er mere opbakning næste gang, så vi alle kan nyde godt af
vores forsamlingshus. Det bliver mandag den 1. november (efter fællesspisning d. 29.
oktober).
Britt og Jan sætter skilte ud til vejene og Marianna lægger det på Facebook en uges
tiden inden med tilmeldingsfrist.
-

Hyg i æ hyt d. 3. september - der var ca. 85 personer og arrangementet var en succes.
Der påtænkes at lave noget lignede næste år.

Kommende arrangementer:
- Fællesspisning 29. oktober – Vester Vedsted Landsbyforening skal lave mad. Britta og
Britt arrangerer.
- Vælgermøde 9. november - Pernille og Ingvardt er ved at tage kontakt til politikere.
- Dilettant 5. februar - Britta og Mariane Andreasen fordeler arbejdsopgaverne, så alle
kommer til at bidrage med et eller andet.
4. Status gamle musiklokale.
Lokalet er stort set færdigindrettet.
Pernille holder en ”dekorér væggene” arrangement med de børn, der har lyst.
5. Forslag fra Per Clausen på Generalfors. i VVL: Afholdelse af online foredrag i
Forsamlingshuset. Vi skal have testet om det virker med det nye TV (lyd og billede).
Flemming tager fat i Per for at fortælle, at internettet ikke er brugbart i lokalet før efter
nytår.

6. Forslag til kommende større projekter/arrangementer, hvor vi evt. skal søge fonde.
Ingen forslag.
7. Eventuelt.
Britta undersøger, om der er nogen, der vil lave en aktivitetsdag/”sjov lørdag” for de
mindste børn.
8. Fastsættelse af dato for næste møde.
Onsdag den 12. januar kl. 19.30,

KUN GLAS – ingen dåser
RESTAFFALD – også dåser

