Referat af Bestyrelsesmøde 03-02-2019

Deltagere: Lars, Birgitte. Torben, Klaus, Jonna, Martha og Hanne
Afbud: Maibritt
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Kulturprojekt. Der er aftalt møde med Jesper Holst , som er
fritidskonsulent i Norddjurs kommune fredag d. 8. februar, og vi indkalder
til møde i styregruppen onsdag d. 13. februar.
Toilet i den anden ende af pladsen under Sommerby, vi drøftede forskellige
løsninger og arbejder videre
Lars holder et møde med Inge Fruerlund og en bygningskonsulent fra
kommunen, omkring de nye regler omkring godkendelse af teltet m.m.
Vi fik en snak om musik, der er flere muligheder. Da det er 25 års jubilæum
snakkede vi om tiltag i denne anledning, der har jo endnu ikke meldt sig
nogen til et udvalg som ønsker at gøre en indsats (det er jo ikke for sent
endnu), de forslag der var på banen var; Børneteater, Tonny Trifolium og
forslag om en Falkoner. Vi skal have nye trøjer, 25 års Jubilæum
. Lars
har skaffet 3 rustfri småborde som kan bruges ved frituren og ude ved
grillen.
Bestyrelsen mangler en frivillig til at arrangere en fest, som afslutning på
Sommerby, fredag 26 Juli, hvor teltet stadig står på pladsen.
Mobilpay Erhverv – bliver aktiveret nu.
Vi aftalte at Marta snakker med Pelle om at købe udstyr til saftfremstilling i
efteråret.
I forbindelse med at der arbejdes på at vi selv overtager ”Story to go” ,
tager Lars kontakt med repræsentanterne fra de andre byer for at høre om
de er interesseret i at deltage.
Der arrangeres fællesspisning fredag d. 15. marts
Der arbejdes på at lave en bustur til Næsgård, som er et samlingssted i
sundet tæt på Grenå, planen er at vi kører derud, om eftermiddagen, og får
en rundtur med fortællingen om sundet, hvorefter vi spiser og hygger før
bussen kører hjem. Bestyrelsen foreslår 2 datoer i foråret 3. og 10. Maj

