
Referat af bestyrelsesmøde i St. Sjørup  4/2 2018 

 

1. Det blev besluttet at flytte vægtersangen under markedet, således at vægterne starter kl. 21 

og forventes at være færdige med runden til kl. 21.30, og der afsluttes med fællessang ved søen, det vil 

blive ændret i programmet. 

 

2. "Storytogo" virker, der vil blive ændret på hjemmesiden, således at QR koden som ikke virker 

fjernes og der i stedet fortælles om muligheden for at downloade app´n  "Storytogo" 

 

3. Lars bestiller stor Pap-container som kan stå her under alle markedsdage 

 

4. Mysteriet omkring rustfri plade i gang er opklaret :-) Ønsket er en plade bag vasken, for at 

beskytte væggen mod sprøjt, samt et sæt kroge til ophængning af diverse, som i butik. Karen tilbyder at 

skaffe kroge. Måske skulle vi samtidig prøve at finde en plads til koste. 

 

5. Det er i orden med naboen, hvis nøddehegnet klippes ned og flises - der er frit spil :-) 

 

6. Reol til hjørnet i køkkenet indkøbes, af Lars 

 

7. Ophængsskinner til det store lokale indkøbes og opsættes, Jonna finder ud af hvor det er 

købt sidst, og Klaus bestiller og sørger for ophængning. 

 

8.  Skulptur i søen, der skal undersøges omkring tilladelse ved miljømyndigheder, samt naboer 

til søen. Klaus arbejder på dette. 

 

9. 6. April bliver der fællesspisning, med en fortælling og fremvisning af billeder fra Japan. 

Herefter vil der bliver fællesspisning, evt. med et indlæg af en eller anden art, hver den første fredag i lige 

måneder. 

 

10. Det blev besluttet at vi i år skal have 3 fælles arbejdsdage omkring huset. Hver gang starter vi 

med morgenkaffe kl. 8.00 - 9.00, hvorefter der arbejdes frem til klokken 14.00 og afsluttes med en frokost i 

fælleshuset. 

5 Maj - Forårsrengøring 

30 Juni - Opstilling til markedsdage 

8 September - Efterårsrengøring 

 

11. Næste bestyrelsesmøde er flyttet til 8 April 


