Referat fra møde den 12 sept. 2018
Evaluering af ringridning og byfest
Fredag aften var rimelig godt besøgt.
Lørdag eftermiddag var der næsten ingen i boderne. Vi skal måske lade være
med at have boderne åbne om lørdagen?
Festen lørdag aften gik godt, og biletterne var udsolgt. Maden var ikke i orden
for alle, da ærter og majs i salaten var frosne. Der var også for lidt kød .
Søndagen gik godt
Evaluering af musik ved gadekæret
Det var en rigtig hyggelig fest, vejret var flot, og der kom flere end sidste år.
Vi solgte godt, og der var overskud efter orkestrene havde fået deres
kørepenge. Der var mange gode orkestre, men ikke alle faldt i alle folks smag,
men sådan vil det altid være.
Nyhed fra Syd Trafik ( PLUSTUR)
Syd trafik har lavet en forsøgsordning, hvor man kan blive hentet hjemme og
kørt til nærmeste bus stoppested. Vi har fået en kort orientering om hvordan
det skal fungere. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er en god erstatning for
busserne til Tandslet.
Orientering om hvordan det går med at få kommunen til at overtage ”Bittens
Bank”
Det er i øjeblikket udsat, og vi venter på at høre nyt fra kommunen.
Plantning af blomsterløg
Vi aftaler at løgene skal i jorden den 20 oktober.
Vores generalforsamling
Vi holder den i ”Bittens Bank” og køber sandwich i brugsen. Søren vil invitere
byens øvrige foreninger.

Arbejdsdag i efteråret.
Vi aftaler det skal være den 20 oktober
Købmandsbutikken og evt borgermøde
Søren har kontakt til en mand som vil komme ud og orientere borgerne ved et
borgermøde. Søren arbejder videre på sagen.
Økonomi
Preben gennemgår regnskabet.
Kommende arrangementer
24 Oktober har vi generalforsamling
04 November er der syng sammen med Søren Sarstrup
16 November tændes juletræet, og købmanden er vært med æbleskiver og gløg
22 November er der Country Night med Southern Comfort
28 November er der Juledekorations aften med Lis Godskesen
Borgermøde ang. Købmanden. Datoen kommer senere
Evt. Vi drøftede hvem der var på valg og hvem der evt kunne være interesseret i
at være med i bestyrelsen.
En person vil gerne stoppe, da han ikke har tid til foreningsarbejde længere
En anden vil gerne vige pladsen hvis andre gerne vil være med.
TO do liste
Videofilm skal optages en solrig majdag
Turistfolder. Har kommunen et stativ til dem ? Bodil
Tilskud til hjertestarter
Placering af ”kær mæ bænk” På hjørnet ved søen
Træskulptur skal vi søge om i maj

