
 

 

 

 

 
 

 

Placering:  Gyvelhytten, Stadionvej 19, 5560 Aarup 

Dato:  22.08.19 

Deltagere:  Ledere & bestyrelse 

Tid:  19.15- 21.30 

Forplejning: Juniorgrenen 

I. Sang nr: Jeg er havren 

II. Valg af ordstyrer og referent 

a) Ordstyrer: Danielle 

b) Referent: Flemming 

i) Fremadretter skal dagsorden ligge på hjemmesiden 

1 uge før mødet og referatet skal ligges på 

hjemmesiden senest 1 uge efter 

ii) Indkaldelse og tilmelding skal være klar 10 dage før 

mødet. 

III. Godkendelse af referat fra forrige møde 

a) Referat ikke modtaget 

IV. Modtaget post 

a) Tine har modtaget ønske fra Aarup Skolen om vi ønsker 

at deltage til Trivselsdag 2020 – 6/3-2020 kl 11-14. Vi 

ønsker at deltage hvis vi kan skaffe folk. 

b) Kultur og fritidspas – Flemming underskriver og sender 

retur 

V. Drift 

a) Gelstedmarked- evaluering 

i) Gik godt – ok med antal deltagere 

b) Oprykning 

i) Der skal bruges folk til at lave kaffe – Danielle, Jess 

og Steen. 

c) Salg af blomsterløg 
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i) Alt er delt ud – sørg for at alle gir den gas. Der bliver 

solgt blomsterløg til kommende ”Sund i Aarup”. 

d) Arbejdsdag i hytten 

i) Flemming opretter ”Vi mangler/ønsker” på 

hjemmesiden og alle sender ønsker til Flemming. 

ii) Heidi spørger kommunen om brænde 

e) Juletur 

i) Det nuværende udvalg har meldt fra – Line holder 

pause, Magnus er på skole i Jylland og Kirstine har 

meldt fra. 

ii) Tine og Heidi er det nye udvalg – de spørger efter 

hjælp hvis nødvendigt. Tenna fremsender drejebog. 

f) Salg af julekalendere 

i) Der er bestilt 200 – ligesom vi plejer. 

g) Fakkeloptog 

i) 29. november – der skal laves sedler, tilmelding og 

snakkes med Meny. 

ii) AG arrangerer – Flemming laver tilmelding. 

VI. Eventuelt 

a) AG søger hjælpere til Minidag 27. oktober – samt 

forældre til saftevand / frugt / boller. 

b) AG har fundet en fejl i årskalenderen – mandag 24 

februar 2020. 

c) Vi nedlægger vores erhverv Mobilepay og opretter en 

privat på vores Fullrate nummer. 

d) 30/8 er der ”Sund i Aarup” og vi skal stille med 

ressourcer til dette. 16:45 til 21:00 med popcorn og div 

andet materiale. Tenna og Gustav hjælper til. 

 


