
Møde i aktivitetsgruppen/eventgruppen
d. 04.03.2020.

Deltagere: Keld, Rasmus, Per og Hanne.

Dagsorden:
1. Evaluering af afholdte arrangementer.
2. Evaluering af fællesmødet. Det vi skal arbejde videre med.
3. Er der noget vi kan hjælpe hinanden med? I forbindelse med arrangementer.

Ad 1) Byd en fremmed til middag, syntes vi var en rigtig god idé. Der var familier der inviterede 
til middag, men ikke så mange tog imod invitationen. Fællesstævnet i Bittens Bank bestod af 8 
personer, der hyggede sig, men det kunne være sjovere med flere.
Hvis vi skal gentage arrangementet en anden gang, skal vi se på om konceptet skal justeres lidt.

Fastelavnsfesten i samarbejde med Menighedsrådet og skolen, har vi som sådan ikke planlagt. 
Arrangementet forløb fint. De personer der kom, så ud til at hygge sig. Der skal justeres lidt i antal 
af fastelavnsboller, da der var mange tilovers. Vi evaluerer arrangementet i Bestyrelsen.

Ad 2) Fællesmødet;Vi er godt tilfredse med fremmødet. Der kom mange idéer på bordet.
Bittens Bank blev nævnt som et samlingssted for byens unge. Rasmus taler med de unge mennesker
der er på Friskolen og laver et idékatalog ud fra deres idéer. (Idékataloget kan måske være klar om 
en måned). Arrangementerne er tænkt for alle byens unge.
Vi skal i samarbejde med den øvrige bestyrelse finde ud af, hvad Bittens Bank må bruges til.
Der skal naturligvis føres tilsyn med de unge, når vi lægger navn til arrangementer. Kunne en evt. 
20 årig hjælpe os der? Vi tænker hermed, at det ville foregå i en mere ungdommelig tone, men 
naturligvis med et ansvar. Vi skal også have fundet frem til, om vi taler om ugentlige eller 
månedlige arrangementer.
Mht. arrangementer for de unge, har 2 personer i byen budt ind med at stille ressourcer og lokaler til
rådighed. Det er Asbjørn, der har mulighed for lidt knallertroderi hjemme på gården.
Anders fra Cykelteam Sydals, kan noget med cykler.

Der var stor opbakning til at lave et, eller to årligt tilbagevendende arrangementer hvor foreninger, 
bestyrelser m.v. arbejder sammen om, at lave et kæmpe event fælles for byen, men hvor 
landsbygruppen koordinerer det. Det er tanken, at det skal være et offentligt arrangement for alle.
Vi foreslår i første omgang, at ligge festen i maj måned. Der skal helst være gode chancer for godt 
vejr. Vi vil kontakte de øvrige foreninger, bestyrelser m.v. for at få et overblik over deres 
arrangementer i foråret. Spørge ind til, hvad de har af faste traditioner. Og spørge om de vil deltage. 
Vi vil arbejde på, at vi kan realisere første fest i 2021. Vi foreslår sidste weekend i maj. Weekenden 
efter pinse.

Vi skal finde frem til et navn for arrangementet og foreslår at alle skal have mulighed for at byde 
ind med et navn. 
Vi vil lave en folder, hvor vi beskriver vores tanker og invitere til deltagelse. Keld arbejder med 
teksten og Per laver det visuelle design på folderen, gerne med billeder fra arrangementer eller de 
faciliteter vi har i byen. Folderes kan trykkes på skolen.
Vi skal naturligvis have den øvrige gruppes accept, for at gå videre med projektet. Vi fremlægger 
det derfor på vores fællesmøde d. 11.03.



Postgruppen skal ud med sedler d. 17.marts, måske kan vi nå at have en folder klar der, hvis 
landsbygruppen siger OK for det.

Ad 3) Per har IT kursus d. 19.03. Der vælges et lokale på Friskolen. Der er ikke Eldorado på skolen 
d. 19.03, men Hanne har tilmeldt sig kurset og vil sørge for at der låses op 1 time før. P.t. er der ikke
så mange der har tilmeldt sig kurset, så Per vil vurdere om det gennemføres når tiden nærmer sig.

Ref. Hanne.


