
Referat af bestyrelsesmødet den 8. juni i Værkeriet 

 

1. Godkendelse af forrige referat 

 

2. Formandens beretning 

 

 

3. Kasserens beretning 

 

4. Opfølgning på sidste møde 

- Sprøjtegift på området? Nej tak hvis vi kan undgå det.  

John tager herud på søndag med en græstrimmer og gasbrænder. John slår det op på 

facebook for at høre om andre er med. 

Iht. Arbejdsopgaver, mødes vi hver 14. dag for at arbejde. Vi noterer i en kinabog, hvad vi 

har nået og skriver hvilke opgaver der måtte være. Knud Erik laver en arbejdsoversigt og 

hænger på skolen. 

Tirsdage og onsdage hver 14. dag mødes vi. 

 

Søndag den 3. juli mødes vi på skolen fra 9-13. 

 

Kai åbner konto ved XL-byg ved Tietgensvej for at høre om de kan sponsorere maling. 

 

5. - Bibliotekscaféen  

åbner 11. august. Vi indretter bibliotekscaféen i aulaen på skolen. Viser det sig at der er 

behov for et læserum, må vi forholde os til det.  

Caféen holder åbent fra 15:30-17:30. 

Bonusfredag 26. august, som er åbent fra 15-17:30. 

 

Knud Erik sender en vagtplan ud, hvor vi hver især tjekker om vagterne kan passe ind. 

 

6. - Inventar og indretning 

Knud Erik, John og Jan tager i Blå Kors for at kigge efter spændende ting og sager. 

 

7. Søndag den 3. juli arbejder vi med at sætte møbler på plads. 

 

8. Silkeborg Ungdomsskole 

 

9. Grillaften 14. juni 

17-20. Vi mødes kl. 16.. 

Værkeriet sælger øl og vand (Kai leverer to kasser øl, sodavand, rød- og hvidvin. 

Ketchup, sennep, remoulade……) 

Kai undersøger bevilling. 

Folk skal selv have mad med, service og gerne en stol 

Hallen skal åbnes. 

Jan og Kai sørger for grill og kul. 

 

10. Skilte, velkomstfolder (husstandsomdeling) 



 

11. Internet 

Kan vi søge fonde til at finansiere det? Via Energi Midt evt.  

 

12. Efterårets aktiviteter / kalender (fast punkt?) 

- Vikingemarked den 15. oktober – vi skal have kontakt til Dorthe Trærup for at høre hvad 

hun tænker om indholdet. 

- Musikarrangement 1. oktober – Christoffer kontakter Sophie i forhold til økonomi og evt 

ny dato (5. november eller 12. november) 

 

13. Næste møde 

Måske den 3. august kl 19:15. 

 

14. Oplæsning af referat 

 

15. Evt. 

Spiritusbevilling til arrangementer – Kai undersøger hvad det kræver. 

Årshjul – Kai og Jan kigger på det. 

Nøgler – Knud Erik skriver til Teknisk service for at få nøgler. 

 

Christoffer Olsen 


