
Referat Bestyrelsesmøde 6. Juni 2019 
 
Dagsorden 
Tilstede: Stine, Evan, Thea, Mads, Ro, Jens & Anni.  
 
Spørgsmål & kommentarer fra medlemmer:  
Medlem spørger ind til Velkomst-gruppen: Gruppen har ligget stille, men er tæt på mål med en 
velkomstpakke, så arbejdet færdiggøres pr. Mail. Alle kan komme med kommentarer eller 
bidrage til arbejdsopgaver.  
Medlem spørger til hvem som har færdiggjort det første skraldestativ: Et andet medlem har gjort 
dette frivilligt på eget initiativ.  
 
Sankthans  
Annie ringer til brandvæsenet ang. Sankt Hans - Søndag d. 23/6 2019  
Ro laver et skilt til skabet.  
 
Invitation til Sankt Hans  
 
Kl  14.00 Heksebygnings-workshop m. Anni 
Kl. 18.00 Bål-opbygning og sætte heks på bål 
Kl. 20.00 Bål & fællessang  
 
 
Invitation til Sommerfest i Solager 10. August 2019  
Tilmelding sker ved at indbetale 25 kr. pr person til Stine Larsen via Mobile Pay 20 66 
02 12 eller Reg. nr. 5379 Konto nr. 0394564 senest d. 1. august af hensyn til bestilling 
af mad & drikkevarer. VIGTIGT: Husk at anfør havenummer!  
Hvis du er vegetar/ veganer må du meget gerne ligeledes sende en mail med 
havenummer samt antal vegetar/veganer. Børn under 10 år spiser gratis. 
  
Opgaver/ideer til sommerfesten:  
Slikposer og skattejagt til børnene.  
loppemarked 
Fællesspisning  
Musik - Open Stage & Koncerter?  
Bål 
 
Reservedele til græsslåmaskine 
Der er blevet indkøbt reservedele til maskinen.  
Thea skriver i Nyhedsbrevet fra bestyrelsen ang. oprydning på græsset langs med åen.  



Græsset slåes efter behov, men gennemsnitligt 1 gang om ugen. Hesteskoen og rundt om søen 
slås hver anden ugen.  
 
Havevandring 
Første havevandring afholdt d. 6 Juni 2019.  
Der er 13 haver som skal have mail.  
Opfølgning d. 25 Juni 2019 kl. 12.00 (Thea & Ro)  
 
Have-stand 
Vi har debateret standen af 2 haver og er blevet enige om at sende dem en mail.  
 
Spørgsmål om bad og toiletvejledning 
Der er ingen lovlige løsninger pt.  
 
 
Næste bestyrelsesmøde Onsdag d. 26. Juni 2019 kl. 16.30 


