Referat af bestyrelsesmøde 28 august 2019.
Til stede: Birgitte, Janne, Jonna, Vita og Lisbeth.

1.
Evaluering af tidligere arrangementer:
OBS: Husk at skrive på opslaget om der er egenbetaling til arrangementerne.
Tur til Plantorama:
Ca. 15 deltagere. Hyggelig dag i Plantorama’et. Spændende at besøge Gartnergården, men desværre var
der ikke mulighed for at få et bord derovre. Det vil vi gerne en anden gang. Vi spiste i Margueritten, det var
ikke specielt godt. Til en anden gang, kunne man overveje besøg i Billigblomst i Tilst.
Pinsefest/Åben By:
Der var for mange kager, men de blev frosset ned og brugt til Skt. Hans. En løsning kunne være, at de der
sælger og i øvrigt arbejder til arrangementet, ikke behøver at bidrage med bagværk.
Salaterne til aftensmaden blev klaret uden problemer.

Skt. Hans:
Der var stort salg. Travlhed i butikken. 5853 kr. i omsætning = 1663 i overskud.
Jonna passede grillen med pølserne. Ærgerligt at der ikke er tid til at sidde sammen med sin familie og nyde
maden.

Sommerfesten:
Som altid er der meget travlt med at tilberede salat. Vi ønsker ikke at husmoderforeningen skal stå i
skolekøkkenet, så bliver man helt afskåret fra den øvrige sommerfest. Vi kunne godt bruge flere til at
hjælpe med at tilberede salat. Der var ikke meget salg af kage og kaffe. Der var folk nok til at uddele mad
ifm aftensmaden. Maden bliver rost, salaten er lækker og frisk og portionerne er store.

Strandturen til Peter og Vita:
Der var ca. 15 deltager i det skønneste vejr. Nogen kørte og andre gik til stranden. Derefter kaffe, kage og
hygge hos Vita og Peter. Hyggelig tur som kunne gentages en anden gang.

2.
Kommende arrangementer:
Letbaneturen:
Programsat d 14 september, men det falder sammen med Ikk’ Så Ringe festivalen. Vi foreslår at flytte
arrangementet. Ny dato bliver d 9 november, så vi er i Århus til frokosttid. Alle er velkomne. Egenbetaling
af billet og frokost. Nærmere info følger. Lisbeth ændrer datoen på begivenheden på Facebook. Birgitte
undersøger detaljer omkring billetkøb, rabatter mm.

Bowling 9. oktober:
Arrangementet er i samarbejde med Hoplaklubben. Vita og Jonna spørger Mie om detaljer ifm
arrangementet: Tidspunkt/tilmelding/egenbetaling. Janne eller Lisbeth skal nok lave et opslag.

Julefrokost: Arrangementet er traditionelt et samarbejde med Hoplaklubben. Men Hoplaklubben ønsker
ikke at være med i samarbejdet, hvis det bliver en lørdag. Det plejer at være en onsdag.
Vi beslutter at lave en nytårskur i stedet for. Forslag til dato: 25. januar. Birgitte tilbyder at vi kan være på
Langholm. Det undersøges nærmere. Vi arbejder videre på sagen. Lisbeth laver opslag på Facebook. Niels
Krogh besked om datoerne, så de kan komme i byens kalender.

3.
Ideer fremtidige arrangementer:
Nytårskur – se ovenstående.
Kursus med Salattøsen en gang i det nye år??
Generalforsamling: Mandag d 24 februar: På valg er Birthe og Jonna. Ingen af dem ønsker genvalg.

4.
Næste møde: 31 oktober kl. 19.00 hos Birgitte.

