
Referat af Bestyrelsesmøde 07-06-2021 

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

Afbud:   

 

1 Torsdag d. 17/6 kl. 19.00 Generalforsamling, alle skal møde op med Coronapas og 

skrive navn og mailadresse eller telefonnummer på en liste, af hensyn til 

smitteopsporing. Bylauget serverer øl, vand og vin, samt kaffe med en ostemad. 

Indbydelser omdeles inden og dagsorden og forslag til vedtægtsændringer 

udsendes på mail. 

2 Martha kommer med et forslag om at invitere et medlem af bestyrelsen i 

Strandens Grundejerforening med til vores bestyrelsesmøder, for at fremme 

samarbejdet. Alle bakker op om forslaget og Lars kontakter Åge 

3 Knud har givet tilsagn om at hjælpe til med grillen de 4 tirsdage i Juli. Vi vil igen 

køre med Coronapas, og armbånd som Klaus skaffer så vi ved hvor mange der er. 

Vi forsøger at skaffe noget musik til hver tirsdag, flere er i gang, Lars kordinerer. Vi 

satser på at lave aktiviteter som rundbold, fodbold og andre ”lege” Martha og 

Birgitte tager pinden. Lars genbestiller hoppeborgen. Klaus finder pris på skilt til 

gavlen, og flyers til omdeling i sommerhusområdet. 

4 Vi vil gerne have det runde telt op inden Sant Hans, og eventuelt have det stående 

frem til 5. august. Vi håber Olaf tager kontakt til Jan 

5 Sant Hans holder vi 23. juni ���� grillen bliver tændt så den er klar kl. 18.00 til grill 

selv. Vi tænder op i det store bålfad, tænker det bliver kl. 21 

6 Nye udlejninger af huset 31/7 og 17/9 

7 Torsdag 5. august bliver der afholdt børneteater ved søen ”Fiskeren og hans kone” 

Der skal bruges en båd som eneste rekvisit, og overdækning af scenen. Byen 

sælger mad og drikke eventuelt som på tirsdagene i juli. 

8 Orientering om at der bliver Børnekulturdag på Ørsted bibliotek torsdag 9. 

september. 

9 Næste bestyrelsesmøde mandag 28. juni. 

 

 

Referent: Klaus 


