Referat fra møde i fællesforeningen den 12. januar 2022
Til stede:
Afbud:

Flemming, Britt, Henrik, Britta, Pernille, Anne, Sandra og Marianna
Jan

1. Gennemgang og godkendelse af referat af seneste møde den 4. oktober 2021.
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi v/kassereren - gennemgang af regnskab 2021.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
3. Opfølgning af afholdte aktiviteter/arrangementer siden sidst: vælgermøde, børneaften
samt 2x fællesspisning.
Vælgermøde: aftenen forløb godt og var godt besøgt.
Børneaften: en hyggelig og kreativ aften med ca. 17 skolebørn.
2 x fællesspisning: afholdt af hhv Vester Vedsted Landsbyforening (VVL) og Sdr. Farup
Grande (SFG). Begge aftener forløb godt med god tilslutning.
4. Kommende aktiviteter/arrangementer: dilettant (desværre aflyst), fastelavn (27/2),
generalforsamling (2/3), fællesspisning (4/3) og rengøringsdag (23/3)
Dilettant: aflyst
Fastelavn: Britt, Britta, Henrik, Sandra og Marianna tilbød deres hjælp. Britt styrer slagets
gang.
Generalforsamling: Britta sørger for øl, sodavand, kaffe og te.
Fællesspisning: VVL er vært.
Rengøringsdag: Der bliver lavet et opslag på facebook.
Generelt: skiltene skal ud i go tid inden et arrangement.
5. Status gammelt musiklokale
Der kommer hurtigt fibernet efter 1. marts. Indretningen er næsten færdig.
6. Forslag fra Per Clausen på Generalforsamlingen i VVL: Afholdelse af online foredrag i
Forsamlingshuset.
Flemming tager fat i Per.
7. Forslag til fremtidige større projekter/arrangementer, hvortil vi evt. skal søge fonde.
Ingen forslag.

8. Forslag til fremtidige aktiviteter, vi kan afholde for egne midler.
- LAN-arrangement afholdes fredag d. 1. april 2022. Flemming og Henrik står for
arrangementet.

-

Afspænding afholdes af Vibeke Thyssen om onsdag fra kl. 19-20, uge 4-14 (undtagen
uge 7).

Øvrige forslag:
- Vinfestival.
- Knallerttræf.
- Loppe-hop (loppemarkeder rundt i byen ved ens eget hus)
- Østerssafari
9. Eventuelt
Vejledning til opvaskemaskinen virker ikke optimal. Vi spørger sælger, om han vil komme
og vise os det en gang til. Der optages evt. video, som får en QR-kode.
10. Fastsættelse af dato for næste møde
Tirsdag d. 19. april kl. 19.00

