Best. Møde d. 21/1-2019
Fremmødte: Britt, Puk, Henrik og Dan
Fraværende: Winnie, Steen
Gennemgang af Banko, bestyrelsen bør at udspecificere nærmere hvilke opgaver der er i forbindelse med
bankospillet. Folk bør vide hvad de går ind til inden de melder sig til at hjælpe til. Normalt er der 3 hjælpere
ud over opråberen. Lige nu har vi 2 opråbere, Mette Strandkvist og Jens Overgård.
Mange forskellige folk spørger om der snart bliver startet op med banko igen. Der skal laves sedler af papir,
der skal hænges op på de gængse steder hvor foreningen ”plejer” at hænge sedler op. Der skal laves en fast
aftale med kroen om en fast pris, og ingen aflysninger.
Opgaver i forbindelse med bankospillet fra ca. 18.30-21.45 (selve spillet vil være fra 19.30-21.30) Dørene
åbnes fra 18.45:
Opråber 19-21.30
Lave kaffe før start 18.30-19.30
Dørsalg & Pausesalg 18.45-19.30 & 20.20-20.30
Tjekke op på om de tal der er på pladerne, er de rigtige 19.30-21.30
Oprydning 21.30-21.45
Hvis der ikke er nok der melder sig til at hjælpe må bestyrelsen erklære banko for lukket.
Lyskæden fra juletræet er pillet ned og skal køres ud til Karen, fakler, knæklys er blevet kørt derud. Henrik
og Puk vil gerne sammen med Britt tælle op hvad der er af ting og sager derude, Dan vil gerne slippe. Så der
kan komme styr på hvad der er af forskellige sager. Puk vil helst i lige uger, aftalen bliver nu på lørdag d. 26
kl. 10.00
Dan stiller forslag til at ændre billede af bestyrelsens facebook gruppe. Og derfor skal alle samles når det er
muligt.
Der vil blive lavet et opslag (Britt) omkring manglede hjælp til opgaverne ovenfor.
Der skal også opdateres diverse link osv. På hjemmesiden, det samme gælder når der har været afholdt et
arrangement. Der skal også laves en standard/strømlinet gennemgang af bestyrelsens medlemmer på
hjemmesiden. Henrik tager fat i Kristian og laver en aftale.
Forslag om at lave en tjekliste til bestyrelsen, som nye medlemmer kan kigge i, og ikke mindst opdatere den
år for år.
Fastelavn bliver afholdt d. 3/3 kl. 14-16.30 Britt spørger Arne om vi må låne SFO´en på skolen, Henrik laver
opslag på de sociale medier, årets arrangement er kun gældende for foreningens medlemmer, voksne må
også gerne komme udklædt. Hvis man ikke er medlem koster det 50 Kr. pr. voksen og 25 Kr. pr. barn. Der
skal findes 3 hjælpere til at bage boller (FB)(Puk laver opslag). Forskellige opgaver i forbindelse med
fastelavn: Der skal hænges tønder op (Henrik & Dan), der skal købes tønder (2 mellem tønder + 1 pap tønde
+ 3 kroner til dronning/konge) (Puk), der skal købes slik til tønderne + rød saftevand og kaffe/the(Puk). Britt
sørger for gevinster. Medlemsliste tjek (Henrik & Dan),
Dørene åbnes klokken 14 og vi går i gang kl. 14.30
1 Voksen til hver tønde (Puk står ved den ene tønde), vi spørger i netværket om der er et par frivillige til de
andre tønder.

Nye tiltag:
Fælles madlavning/spisning det er gratis for foreningen at låne skole køkkenet, derfor vil det være en
mulighed at arrangere ”madlavning for voksne” Alle tager selv deres drikkevarer med. Og for at starte det
op så skal omkostningerne holdes nede og derfor kun betales for ingredienserne. Hvis det er så kan der
høres i flokken, om der er 1 eller flere der har opskrifter eller ideer til hvad skal laves til næste gang.
Forslag i blandt os, var at det kunne måske afholdes ca. en gang hver anden måned. Lægges op i god tid
seneste tilmelding ca. 1 uge før. Opstart kl 17.00 Onsdag d. 20/3
Britt spørger skolen om ledigt køkken, samt holdning til øl/vin.
Udlejningspriser for telt/pølsevogn skal justeres (24 timer telt 350 for medl. 700 for EJ medl. Weekend fra
fredag-mandag 700 medl. 1400 Ej medl.) (Pøllevogn 250 pr. døgn, 400 weekend KUN medlemmer.) Det
store telt er for stort (6x12m), der drøftes om der måske skal der indkøbes et mindre telt (måske brugt)
(alle tilstedeværende kigger på nettet, og drøfter det med de andre)
Til sidst bliver der gennemgået om der er kommet nye medlemmer.

