Dagsorden og referat tirsdag den 20. Feb kl 19.30 hos Ivan.
Fremmødte: Ivan, Puk, Winnie, Henrik, Britt.
Fravær: Karina, Kristian.
1. Evaluering af Fastelavn .
# Gik godt, trods manglende køller. Nok ikke så mange fremmødte, men sjovt når vi selv
var klædt ud. Rigtige flotte præmier. Fastelavnsboller nok til alle plus lidt ekstra.

2. Ren By søn d 22. April kl 10
# Ivan forhøre Gunnar om lån af pladsen som sidste år. Puk handler ind – dog lidt ekstra
brød end sidst. Ivan/John kontakter kommune vedr placering af container. Britt laver
opslag (genbrug den fra sidst)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
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Henrik deler en seddel rundt til alle og forlader mødet. På sedlen står at han forlader bestyrelsen og
under hvert navn, har han begrundet sit problem med hver enkel.
Sørgeligt – men – tak for kampen.
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3. August Fest (25. Aug) skal flyttes pga Nørup byfest.
Musik (Ivan, Winnie, Kristian undersøger priser) Og hvor skal vi være? Måske
ved kroen?
# Ny dato bliver 8. Sept. Ivan forhøre Poppedrengen fra Kragelund om ledig dato. Britt
snakker med kommunen om hoppeborg og div. Vi finder ny dato for koncentrateret møde
vedr planlægning.

4. Sankt Hans Fællesspisning – Hvad og hvor ?
# 23. Juni. Ivan undersøger med jagthytte, om vi skal være der i samarbejde med
jagtforeningen.4xpris på gris (Winnie, Ivan, Puk, Britt)

5. Hjemmeside – opdatering -ok ?
# Både forside og under arrangementer skal der KUN stå kommende arrangementer.
Under Kristian Bøtkjær skal der vel ikke stå kommunal kontakt ? Henrik N Hansen væk fra
listen og Winnie ind som ny sekretær.

EVT.
# Ivan nævner Randbølvej og tung trafik. Britt kontakter kommunen og høre om vi kan gøre noget,
feks underskrift indsamling.
# Bankokasse skal have egen konto/kort i banken. Puk snakker med banken.
# Britt forslår en vedtægtsændring til næste generalmøde. 4 medlemmer + Borgerhjælp.
# Britt snakker om madlavning i skolekøkkenet. Ivan og Britt undersøger lærepriser rundt omkring.
# Salg af medlemskort. Ivan mangler lidt. Puk og Britt mødes den 6.marts og får styr på alle
listerne.
# Inden længe finder Britt og Puk en dato til at besøge Karen vedr oversigts liste.

Der er ikke fundet en ny dato for næste møde endnu, men Britt finder en, lige inden ”Ren by”
projektet.

