
Referat af Aktivitetsudvalgsmøde d 23/10-2017.	  
 	  
Der var to afbud og 5 deltagere i mødet.	  
 	  
Forberedelse til musikarrangementet fredag d 27/10.	  
Bodil sørger for at bandet kan komme ind i Fælleshuset mellem kl 16 og 17.	  
Vi mødes kl. 18 for at gøre klar. Der kan blive behov for et par ekstra stærke hænder 
til at sætte borde op, så mød endelig op, hvis du har tid.	  
Bodil og Ragnhild køber drikkevarer ind. Vi aftalte følgende priser: øl eller vin 10,- 
kr, sodavand 5,- kr kaffe, kage og chips gratis. Inger Marie laver et prisskilt.	  
Vi satser på at vi rydder op og gør rent efter arrangementet.	  
Baren stilles op ved køkkenet.	  
Hvis der kommer mange må vi lave en vagtplan til baren, en person i en time, ellers 
bliver det selvbetjening.	  
 	  
Line Dance.	  
Bodil tjekker hos Linda vedr. tidspunktet, onsdage kl 10 til 12.	  
Aftalt, at Aktivitetsudvalget giver 2000,- i tilskud det første halve år, hvilket bringer 
prisen ned på 100,- for forårssæssonen. Man bliver så medlem af Line4fun.	  
De første to gange er prøvegange, derefter skal der betales.	  
Arne vil gerne lave opslaget, som sættes op i midten eller slutningen af november.	  
 	  
Fortællehule d 19/11-2017 kl 15 til ca 17, ved Inger Marie og Lisa.	  
Inger Marie og Lisa vil fortælle hver en historie og så holde pause, samt derefter igen 
fortælle hver en historie. Historierne bliver for børn og voksne. Der bliver gjort 
hyggeligt og huleagtigt med bagtæppe, paraplyer og puder at sidde på.	  
I pausen vil der blive serveret saft og kaffe. Der bliver lavet et bord med papir og 
farver til de børn, der har lyst til at tegne under oplæsningen.	  
Vi skal tjekke om der er puder i depotrummet.	  
Inger Marie og Solveig vil gerne bage kager til arrangementet.	  
Dem der har tid mødes den dag kl 14 for at forberede. Knud og Solveig, samt Arne 
har meldt sig til at hjælpe.	  
Inger Marie og Lisa laver selv opslag og køber ind. De kan hente nøgle og penge hos 
Bodil.	  
 	  
Næste møde i Aktivitetsudvalget bliver tirsdag d 23/1-2018, kl 16 til 17 i det lille 
mødelokale ved th. for vaskeriet.	  
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