
Referat af Forårsmøde i Låsby Station d. 31/3 2019 
 

Deltagere: Henny, Peter, Inger, Jesper, Karen K., Christa, Jens Arne, Sonja, Frank, Gerda, 

Sheila, Grethe, Niels Erik, René, Jens, Ditte, Claus, Lars, Mia, Jonathan. 

 

1. Valg af ordstyrer: René 

 

2. Valg af referent: Karen K 

 

3. Gennemgang af arbejdsopgaver på legepladsen fra sidste års referat: 

 

Petanquebanen blev ikke vedligeholdt med nyt sand. 

Den nye pilehytte er gået ud. 

Ellers ok. 

 

4. Gennemgang af økonomi v/Karen K:  

 

Der er ca. kr. 20.000,- i kassen. Overskuddet fra sommerfesten er på ca. kr. 5.000,- . 

Ølvognen har givet et overskud på kr. 2.000,- .  

Årets overskud er på ca. kr. 7.000,- som dels skyldes ikke afholdte udgifter til plæneklipning 

for ca. kr. 2.800,- og et temmelig stort overskud fra sommerfesten. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Valg af nyt byråd: 

 

Jesper og Karen K blev genvalgt. Gerda går ud, men fortsætter som gaveansvarlig. Giv endelig 

Gerda besked ang. fødselsdage og andre begivenheder !! 

Ditte og Jens meldte sig som opstillere og blev valgt - tak ! 

 

Karen K fortsætter som kasserer, Jesper som ansvarlig for hjemmesiden. 

 

6. Græsklipning/muldvarpeskud: 

 

Jens Arne vil gerne fortsætte med at klippe græsset på legepladsen i denne sæson, 

medmindre hans maskine bliver kaput.  

Det koster kr. 160,- pr. gang for hans maskine. 

Derfor skal hver person over 18 år betale kr. 100,- udover den sædvanlige brugerbetaling. 

Muldvarpeskud udjævnes på arbejdsdagen. 

 

7. Fastsættelse af brugerbetaling: 

 

Vi fastholder beløbet til brugerbetaling på kr. 100,- pr. person over 18 år. 

Dertil kr. 100,- pr. person over 18 år for græsklipning på legepladsen. Se pkt. 6. 

 

8. Startdato for legepladsaftenerne er onsdag d. 24/4 kl. 18.00 med fællesspisning og 

fordeling af opgaver til arbejdsdagen. 



 

Der er fællesspisning den sidste onsdag i hver måned og banko er atter på programmet i år, 

men mød gerne op andre onsdage og få en hyggesnak med naboerne eller tag et spil petanque, 

dart m.v.  

Ølvognen vil ikke nødvendigvis blive stillet frem hver onsdag, men kan hentes i 

”selskabslokalet” på Møllen, Østerskovvej 58. 

 

Byrådet laver en programplan. 

 

9. Niels Erik meldte sig som ølvognsansvarlig for hele sæsonen. Vi andre er backup hvis 

nødvendigt. 

 

10. Ansvarlige for juletræstænding, fastelavn og optænding af grill: 

 

Lars og René er ansvarlige for opstilling af juletræ samt lystænding, Frank leverer strøm, 

Karen K sørger for en ny stjerne. Vi håber at Anja igen vil være ansvarlig for forplejning ved 

juletræstændingen. 

Der er juletræstænding hvert år den 1. søndag i advent. 

 

René (og Linda) er ansvarlig for opsætning af og indhold i fastelavnstønden. 

Inger er ansvarlig for boller og kakao. 

 

Sonja er ansvarlig for grilloptænding til fællesspisningerne, Niels Erik er backup. 

Jesper sørger for kul og tændbriketter. 

 

At være ansvarlig betyder blot, at man er tovholder på opgaven og kan trække på sine gode 

naboer til udførelse af div. praktisk i dén forbindelse. 

 

11. Dato for arbejdsdag er lørdag d. 11/5. 

 

Forplejning: Sonja, Sheila og Christa. 

 

Opgaver: 

Lugning, klipning, rengøring af pavillon. 

Sand til legetårnets sandkasse. 

Petanquebane: Nyt sand - Frank, og lugning. 

Skurvogn vedligeholdes. 

Skibet nedlægges ? 

Muldvarpeskud udjævnes: Frank, Jens Arne. 

Juletræ fjernes. 

Jesper finder nyt til legetårnet. 

Jens Arne reparerer og Sonja maler det gamle børnebord/bænkesæt. Inger og Jesper har 

desuden købt et nyt til børnene. 

 

Bemanding på opgaverne findes på onsdagsaftenen d. 24/4. 

 

 



12. Dato for sommerfest er 10/8. 

 

Der findes sommerfestansvarlige på onsdagsaftenen d. 26/6. 

 

13. Indkomne forslag:  

Ingen. 

 

14. Eventuelt: 

 

Sporet/Båndet indvies d. 7/4 kl. 9.00 på legepladsen. 

 

Inger og Jesper sætter et partytelt i skuret til fri afbenyttelse. 

 

Grethe bad om at hunde bliver holdt i snor. Vi vil henvende os til hundeejere, som ikke 

overholder dette. 

 

Jens Arne bad som plæneklipper om, at græsset holdes ryddet for legeredskaber. 

Han rådede også til at pakke bålet, så grenene ikke blæser rundt omkring. 

 

Lars foreslog at vi giver noget vin til juletræsleverandøren. Det blev vi enige om. 



     Regnskab 2018 for Aktivitetslauget, Låsby St.

Resultat

Indtægter Udgifter
Brugerbetalinger 3.200,00 Legepladsleje 2017+2018 1.200,00
Betalinger, græsklipning 4.800,00 Arbejdsdag 1.565,50
Ølvogn 2.000,00 Sommerfest 3.595,50
Sommerfest 8.708,00 Julehygge og juletræ 524,50

Fastelavn 505,50
Gaver 1.676,00
Græsklipning 1.950,00
Vedligehold, kul m.v. 514,00

Indtægter i alt 18.708,00 Udgifter i alt 11.531,00
Overskud 7.177,00

18.708,00 18.708,00

Balance

Aktiver Passiver
Kassebeholdning 1/4 2018 12.751,50 Kassebeholdning 31/3 2019 20.120,50
Årets indtægter 18.708,00 Årets udgifter 11.531,00
Kassedifference 192,00
Aktiver i alt 31.651,50 Passiver i alt 31.651,50

Årets overskud kr. 7.177,00 (heraf græsklipning kr. 2.850,00)
Kassebeholdning ølvogn kr. ??
Overskud sommerfest kr. 5.112,50

Økonomi sommerfest:

Indtægter Udgifter

Tilmeldinger 2.700,00     Drikkevarer, kaffe, chips m.v. 3.023,50   
Bar 5.232,00     Gevinster 150,00       
Auktion 300,00        Morgenmad 322,00      
Pant 476,00        El + vand 100,00       

Udgifter i alt 3.595,50
Overskud 5.112,50    

Indtægter i alt 8.708,00  8.708,00


