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Deltagere: 

 

Søren Madsen – SKM  

Rune Degn Pedersen - RDP  

Thomas Fogtmann Sørensen - TFS  

Janni Krusborg - JK  

Michael Nielsen - MN 

Allan Bundesen – AB 

Hans Jørgen Mortensen – HJM 

Afbud: 
Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP 

Channe Nielsen - CH  
Hans J. Jacobsen - HJJ 

Ingen afbud: 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sid-
ste møde. 

Godkendt 
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2. Siden sidst. 
2.1. SE har vi fået tilskud til nogle af vores pro-

jekter vi har ansøgt om. 
2.2. Legeplads 
2.3. Aftenskole 
2.4. Sankt Hans 

2.1 Vi har modtaget tilskud til det grønne område bag børnehaven på kr. 75.000. Alslev Eng-
park. Allan og Rune prøver at lave et møde med kommunen for at komme videre. 

 
2.2  Rune og Søren har haft møde med gruppen der vil renovere lejepladsen på Merkurvej, og 

de er gået i gang med at udvikle ideer til pladsen. Vi har et møde onsdag med en lejeplads 
konsulent så vi kan komme sikkert videre. 

 
2.4 Sankt Hans forløb godt. Der var mange mennesker. Der kom en enkelt klage over røg. Det 

var sløvt i skoven til at starte med. Vi skal huske handsker og hygiejne. 
 
2.3 Anne Kathrine vil gerne hjælpe med på sidelinjen. Så vi har noget viden at trække på der. 

Sylvia der underviser i Tysk/Engelsk vil også gerne hjælpe med. 
 Vi melder aftenskolen ind i DOF.  

Vi skal have gennemgået vedtægter så de stemmer overens med virkeligheden. 
 Vi skal have oprettet fælles mailadgang til aftenskolen. 

Program laves i næste uge og husstandsomdeles. 
 

3. Nyt fra URVO  
Ingen møder siden sidst. Der er møde på mandag. 
 

4. Nyt fra Stiudvalget  
Vi har fået henvendelse om græsset nede ved Thueslund, måtte slåes. Det må det godt. Vi har 
fundet en der gør det gratis. 
 
 

5. Økonomi  
Vi har haft et par store udgifter, så vi er mådeholdende resten af året. 
 

6. Jul  
Juletræstænding vi starter kl 16 d. 1. december 
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Banko skm kalder ind til banko møder. 
Janni har kontakt til June omkring Julemand. 
Vi arbejder igen på en julebrochure. 
 

7. Møde d. 6. september med andre foreninger 
om aktiviteter i Alslev  

Deltagere: ASK, Borgerforening, Forsamlingshus, mv 

8. Næste møde 25-09-2017 

9. Eventuelt  

For referat:  


