
Referat  af sidste møde og indkaldelse til møde den 30.08.18  
Referat af Aktivitetsudvalgsmøde d 30/8-2018. 
Der var 6 deltagere i mødet, og et afbud. 
1. Arrangementet med Rockmuseum d 21/9: 
Aftaler vedr. Indkøb af drikkevarer m.m. 
Bodil spørger Ragnhild, om hun vil være med til at købe ind. Ellers hjælper Birgit Højmark. 
Fredag d 21/9 mødes vi kl 18 for at gøre klar. Vi håber at flere vil komme og hjælpe mellem kl 18 og 19, da, der bl.a. 
skal sættes borde op. 
Baren bliver, som sidst i rummet bag køkkenet.  
Vi aftalte barvagter, kl 19-20 Gitte og Inger Marie, kl 20-21 Solveig og Bodil, kl 21-22 Birgit Højmark og Anne (Birgit 
spørger Anne), kl 22-23 Arne og Lisa. 
Der skal sidde en ved indgangen og tage imod entre på 25 kr., mellem kl 19 og 20. 
Vi aftalte at spørge Bent, ellers må vi aftale på dagen, hvem der gør det. Evt. Skal vagten deles i to gange en halv time. 
Der ryddes op og rengøres ved fælles hjælp efter arrangementet. 
Vi behøver ikke at tage borde ned, dette er aftalt, da der allerede næste dag kl 12 er en privat fest, hvor Rockmuseum 
også spiller. 
2. Linedance:  
Sæsonstart onsdag d 5/9. Aktivitetsudvalget giver, som aftalt et tilskud på 1000 kr. Prisen for sæsonen bliver 435 kr. 
Arne laver et opslag. Bodil sætter det op på skurene. 
3. Fællessangarrangement om eftermiddagen lørdag d 10/11-18: 
Der er ikke fundet en leder af dagen. Aftalt, at Arne og Bodil undersøger muligheder. 
Aftalt at honorar bliver 1000,- kr. 
(Efterfølgende har Arne truffet aftale med Niels Hansen, som er dygtig, samt sjov og festlig, og har stor professionel 
erfaring på området. Han spiller på guitar og keyboard.) 
4. Kommende arrangementer: 
Aftalt at undersøge om vi kan lave et arrangement med "No hard feelings" i foråret. 
Næste møde er aftalt til: mandag d 8/10, kl 16 til 17 i det lille mødelokale til højre for vaskeriet. 
Ref. Bodil 
  

 
	


