
Referat af Bestyrelsesmøde 01-12-2019 

Deltagere: Lars, Torben, Klaus, Hanne, Jonna, Martha og Birgitte 

Afbud: Maibritt,  

 

1 Bestyrelsen konstitueres og alle fortsætter med de opgaver  

2 Den sidste lagerreol mangler at blive stillet op – Klaus 

3 Tommy og Klaus har lavet nye juletræsfødder, som galvaniseres efter jul 

4 På nordsiden af søen er der påbegyndt opretning for at lave fald mod søen, der 

mangler ca. 100 kbm. Jord som kommunen forventes at kunne levere. Arealet syd 

for søen skal ligeledes rettes op. 

5 Vi har fået et godt tilbud på etablering af Primanet i fælleshuset, dette bliver sat 

iværk og koster 149 kr. pr. mdr. 

6 10. januar afholdes der fællesspisning med efterfølgende fortælling om Runa Grey 

og Steen Skaarup´s oldefar som var maler fra lokalområdet. Herom orientering 

senere. 

7 I marts måned vil der blive arrangeret vinsmagning i fælleshuset. 

8 I januar måned vil vi påbegynde planlægning omkring vedligehold og pasning i og 

omkring søen, som så skal godkendes af Norddjurs Kommune. 

9 Bordtennis som tidligere har været annonceret til start kl. 18.30 og 19.30 er lagt 

sammen og alle starter kl. 19.00, hvor også skiftende billard spillerne mødes. 

10 Onsdagsfrokosten ændres, fremover holdes det rundt i byen, og det vil være 

muligt at tilmelde sig fra gang til gang, der laves en løsning, så alle kan tilmelde sig 

på St. Sjørup´s facebook side. 

11  Yoga mandag aften kl. 17.00 og tøjaftener lejlighedsvis kører stille og roligt 

12 Vi afholder igen i januar et fyraftensmøde for at videreføre kunsttiltag i st. Sjørup. 

Det er muligt at vi evt. i samarbejde med andre kan fortsætte et projekt som i dag 

kører i Gludsted, hvor 12 – 15 internationale kunstnere mødes og arbejder i 14 

dage, og der afsluttes med en udstilling. 

13 Vi har en forespørgsel på udlejning af Huset, Festtelt og pladsen 1/8 2020, dette 

betyder at vi ikke selv kan holde afslutningsfest i teltet denne weekend, samt at 

toiletter og andet ikke kan nedtages før første uge i august. Lars forhandler aftalen. 

14 Martha med flere påtager sig igen i år at lave mad til Engelsk Træf i Mosten MC 

første weekend i juni. 

15 Torben og Fælleshuset er inviteret til et møde om ”Liv i forsamlingshusene” i Grenå 

tirsdag d. 17. december kl. 17-18, Torben regner med at tage derud, og vil gerne 

have andre fra byen med til mødet.  


