Referat fra mødet i fællesforeningen tirsdag d. 19/4 kl. 19.00
Tilstede: Flemming, Pernille, Jan, Sandra, Thorbjørn, Anne, Britt, Charlotte og Christina
Referent: Christina

1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Pernille
Næstformand: Flemming
Kasserer: Flemming
Sekretær: Christina
2. Gennemgang og godkendelse af referat af seneste møde den 12. januar 2022
Godkendt
3. Økonomi v/kassereren
Flemming gennemgår økonomien siden sidst. Der er brugt lidt ifm. fastelavn og TRX. Der står pt.
ca. 65.000 kr. på kontoen
4. Opfølgning af afholdte aktiviteter/arrangementer siden sidst: fastelavn, generalforsamling,
fællesspisning og rengøringsdag
Fastelavn: Flot fremmøde (19 børn) Der bliver kort snakket om, om man skulle overveje en
tryllekunstner eller evt. lave nogle små aktiviteter (snørrebåndsspisning, balancerer med æg)
Generalforsamling: Ikke nogen fremmødte. Grunden til dette ligger evt. i, at det meste bliver
sagt til generalforsamlingerne i SFG og VVL
Fællesspisning: Var forløbet fint
Rengøringsdagen: Stort fremmøde. Det har været godt reklameret på facebook. Vi snakkede
også om den gode effekt ved at lægge billederne af ”hyggen”.
5. Kommende aktiviteter/arrangementer: folderen skal gennemgås og ajourføres
Charlotte er ansvarlig for folderen. Det er aftalt at den skal være klar til udlevering i uge 22.
Korrekturlæsning og evt. ændringer skal Charlotte have ultimo april. Flemming vil stå for at tage
kontakt til nuværende samt evt. nye sponsorer. SKÖN vil blive kontaktet som en ny potentiel
sponsor.
Følgende indslag er gennemgået og ansvarsområderne er fordelt på følgende måde:
Velkomst: Pernille
Bier um vier: OK
Skt. Hans: Charlotte + sdr. Farup
Rengøring: 24-08-2022 + 15-03-2022 – Charlotte
Læseklubben: Charlotte
Hyg i æ hyt: 02-09-2022 – Sandra, Anne og Thorbjørn
Sport i salen: Christina

TRX + afspænding: Pernille
Madlavning for mænd: Pernille tager fat i Laurids
Årsmøde lokalarkiv: Flemming tager fat i Tage
Fællesspisning: 07-10-2022 + 18-11-2022 + 03-03-2023 – Britt, Charlotte
Juletræsfest: VVL 11-12-2022, SFG 29-12-2022 – Pernille
Dilettant: 28-01-2023. Pernille undersøger instruktør. Pernille er tovholder til arrangementet.
Jan hjælper med at finde skuespillere + diverse. Christina hjælper med planlægning + diverse.
Generalforsamling: SFG 08-02-2023, VVL 09-02-2023, Fællesforeningen 01-03-2023 – Charlotte
Fastelavn: 19-02-2023 Britt, Sandra, Charlotte
Grøfterensning: SFG 25-03-2023, VVL 25-03-2023
4. maj- mindehøjtidelighed: Charlotte
Biblioteksspottet: Christina
Lokalarkiv: Flemming tager fat i Tage
6. Status gammelt musiklokale
Der mangler internet. Skulle komme d. 17. maj 2022
7. Forslag til fremtidige større projekter/arrangementer, hvortil vi evt. skal søge fonde
Der bliver kort snakket om et tidligere nævnt projekt om en udendørs træningsbane. Det bliver
besluttet at vi for dette år vil gøre brug af de ressourcer og faciliteter vi allerede har. Dvs. at vi
vil fokuserer på at få lavet nogle aktiviteter i det nye musiklokale, lave arrangementer ved
bålhytten osv.
8. Forslag til fremtidige aktiviteter, vi kan afholde for egne midler:
Tidligere forslag:
• LAN-arrangement
• Afspænding v/Vibeke Thyssen
• Vinfestival
• Knallerttræf
• Loppe-hop (loppemarkeder rundt i byen ved ens eget hus)
• Østerssafari
Nye forslag:
• Virksomhedsrunde – et større indblik i vores lokale virksomheder
• Ny version af ”hyg i æ hyt”
9. Eventuelt
Opvaskemaskinen: Fra sidste møde: Vi skal have lavet en brugbar vejledning til
opvaskemaskinen (der gik corona i det mht. sidste aftalte møde med sælger/leverandør)
Pietje var forbi og lavede en god gennemgang af brugen af opvaskemaskinen. Christina tager
billeder og laver en vejledning som både består af tekst og billeder. Hvis muligt laver Henrik en
guide på film, som man vil kunne tilgå via en QR kode på opvaskemaskinen.

Stiprojektet ved fløjdiget: Fællesforeningens deltagelse i projektet bliver drøftet.
Fællesforeningen vil fortsat bakke om projektet, men det besluttes at foreningen ikke
involverer sig yderligere, da projektet allerede er godt etableret.
Lamper i biblioteket: Væglamperne skal skiftet på biblioteket, da flere af dem ér defekte.
Pernille vil undersøge om det er noget kommunen eller foreningen skal stå for.
Hjertestarter: Seneste service har været d. 3. februar 2020. Flemming vil undersøge muligheder
for evt. at abb. på en serviceaftale eller finde anden løsning.
10. Fastsættelse af dato for næste møde
16-08-2022 kl. 19.30

