
Byrådsmøde 2013. 

Velkommen til Anja, som er flyttet ind på Kjærlingsvej nr. 6 og den nye Renè, som bor i den gamle brugs☺ 

Tilstede: Inger, Jesper, Sheila, Karen K., nye Renè, gamle Renè, Anja, Frank, Gerda, Sonja, Karen O., Christa, Jens Arne, Niels 

Erik og Bente (ordstyrer og referent) 

Budget: 

• Budgettet vedtages – se bilag. Byens formue er på omkring 10.000,00 kr. Christa vil fremover bestille en enkelt 

udskrift fra byens konto om året. 

• Sommerfesten skal i år generere et større overskud end sidste år (Da var det på ca. 1000,00 kr.) For at vi kan få de 

gode varer vi ønsker handler Frank sodavand mm. i Tyskland, Christa handler diverse varerne i Aldi og resten af os 

holder øje med gode tilbud på Tuborg øl som er den øl vi bruger. 

• Kontingent er fortsat 75,00 kr. pr. voksen pr. år. I vil modtage en konvolut til betaling. 

Arbejdsdag: 

• Torsdag den 9. Maj. Der er morgenmad mellem kl.9.00-10.00. 

• Opgaver:  

1. Mad: Sonja, Christa og Sheila 

2. Tagpap: Frank og nye Allan 

3. Juletræsfod:  

4. Naturpleje: 

5. Petanquebanevedligeholdelse:  

6. Male borde-bænkesæt: Inger 

7. Brænde 

8. Afbrænding af det ene bål + opsamling af stabilgruset til at smide på grusvejen. Herefter etablering ny 

bålplads på den gamle basketbane. 

Tirsdags-aktiviteter: 

• Vi begynder legepladsaftenerne den 30. april. Bestyrelsen planlægger aktiviteter til aftenerne igen og ideer 

modtages gerne. 

• Fra den sidste tirsdag i maj er der hver den sidste tirsdag i måneden fællesspisning på legepladsen kl. 18.00. Sonja 

og Günther står for at skaffe kul og at tænde op i grillen. Husk at nye Renè kan skaffe gode kul billigt. 

Sommerfesten: 

• Lørdag den 17. august. 

Bente laver ikke OL i år. Er der en eller flere andre der vil stå for aktiviteter? 

Bestyrelse: 

• Den nye Renè indtræder i bestyrelsen 1. juni. Bente nedtoner midlertidigt sit engagement. 

Evt: 

• Gaver til forskellige begivenheder: 

1. Ved fødselsdage, kobber/sølv/guld-bryllupper uden middag – 50,00 kr. pr. person 

2. Ved fødselsdage, kobber/sølv/guld-bryllupper med middag – 100,00 kr. pr. person 

3. Barselsgaver – 25,00 kr. pr. person 

Når vi siger pr. person er det personer over 18 år. 

• Kommunikation: 

Forum på byens hjemmeside bruges fremover til kommunikations-træfpunkt. Også ved indsamlinger. 

 

• Den ny Renè forslog efter mødet at vi laver en tlf. og mailingliste som kan ligge på hjemmesiden. Måske vil Jesper 

stå for at lave et sted til dette på hjemmesiden? 




