
Referat af Aktivitetsudvalgsmøde tirsdag d 23/1-2018.
Vi var 8 deltagere, og der var 2 afbud.

Linedance er kommet godt igang. Det ser ud til at der bliver 12 deltagere 
på holdet.

Kommende arrangementer.
Næste arrangement bliver musik med Arthur Hecht søndag d 18/2-2018.
Aftalt, at der indkøbes 6 flasker rødvin til ham. Birgit Hard Hansen og 
Mette står for indkøbet. Ragnhild og Bodil køber drikkevarer ind til baren. 
Der skal købes: fyrfadslys, servietter, kaffe, the, mælk, småkager, et karton 
rødvin 3 liter, samt ca 10 vand.
Der står rester fra sidst i depotet: hvidvin og øl.
Arne kreerer opslag de hjælp af billede, som Birgit H.H. Sender til ham. 
Når ejendomskontoret har udskrevet og lamineret plakaterne vil Arne sætte 
dem op.  Arthur har selv anlæg med.
D 18/2 mødes vi kl 13.45 for at gøre klar til start kl 15.
Bodil kontakter Poul Erling mht at få penge til arrangementet. Når der er 
pengene er klar sørger Bodil for, at Birgit får pengene til indkøb af vin til 
Arthur.
Nye ideer til kommende arrangementer.
Forslag at næste arrangement bliver vinsmagning. BirgitH.H. vil spørge 
Martin, søn af Bo, som har Vindruen. Martin er flyttet ind i Hedelyngen. 
Måske vil han hjælpe os med at få et godt arrangement. Hvis han ikke er 
interesseret, gør vi det selv.
Aftalt, at undersøge om det kan blive en fredag i april, d 6/4 el 13/4 el d 
20/4.
Bodil kontakter Linda om bookning af Fælleshuset.
Desuden aftalt et nyt arrangement med Rockmuseum. Datoerne 21/9, 28/9 
el 5/10 vil være gode. Arne taler med Rockmuseum om det. Bodil tjekker 
datoer med Linda. 
(I skrivende stund har Arne meddelt at Rockmuseum gerne spiller d 21/9.) 
Sommerudflugt: Igen i år vil vi arrangere en sommerudflugt i august. Lige 
nu er der forslag om en tur til Lund. Der aftales nærmere ved næste møde.
Næste møde i Aktivitsudvalget bliver onsdag d 21/3 kl 16 til 17 i det 
lille møderum til højre for vaskeriet.
Referent Bodil




