
Referat af Aktivitetsudvalgsmøde d. 14/3-2019. 
Der var 7 deltagere og 2 afbud. 
1. Planlægning af det næste arrangement fredag d 5/4, med Finns bluesband No Hard Feelingz. 
De spiller 2 sæt fra kl 20 til ca 22, dørene åbnes kl 19. 
Aftalt, at vi mødes kl 18 for at gøre klar. Musikerne kan sætte op fra samme tidspunkt. 
Vedr. Indkøb aftaltes at Bodil spørger om Ragnhild vil hjælpe med de fleste indkøb. Ellers vil Gitte gerne. 
Desuden aftaltes at Bodil spørger Johnny, om han vil stå for indkøb af god rødvin, som han skulle være ekspert i. 
Der tages 25 kr i entre. Helen sidder ved indgangen kl 19-20 og tager imod entre. 
Baren passes efter følgende plan: 19-20 Solveig og Inger Marie, 20-21 Gitte og Bodil, 
21-22 Arne og Helen, evt 22-23 aftales på aftenen i en halv time ad gangen. 
2. Udflugt til Christiansborg med rundvisning. 
Birgit Hardt Hansen har foreslået at der arrangeres udflugt til Christiansborg, hvor en gruppe på mindst 15 kan få gratis 
rundvisning og se på kunst. Hun har tilbudt at stå for den nærmere planlægning. 
Vi synes ideen er god og foreslår at udflugten bliver omkring starten af juni, evt kunne man inden eller bagefter gå på 
Kanalcafeen. Den ligger tæt på ved kanalen ved Nationalmuseet, og skulle være hyggelig. Bodil kontakter Birgit om 
det. 
3. Andre ideer til fremtidige arrangementer. 
a. Finn Karstrup vil gerne lave en udstilling med sine malerier, en han i efteråret.  
Arnes orkester, som vistnok spiller jazz, vil gerne spille musik til, uden honorar. 
B. Der er et forslag om at invitere en, som kan komme og fortælle om det gamle Herlev, specielt vores område omkring 
Hedelyngen. Evt. Kunne en der hedder Helle spørges. Hun har før gjort det ved Herlev Festuge. 
c. Ved næste møde skal vi tale om årets sommerudflugt. Muligheden for at besøge Tegners museum ved Dronningmølle 
har været nævnt. 
Næste møde er aftalt til fredag d 3/5 kl 16-17, som sædvanligt i det lille møderum til højre for vaskeriet. 
Referent Bodil 

  
	


