
Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2009 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Nick 
 
Michael B. C. havde Rebeccas hjemmebagte boller med. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Procedure ang. mødeafholdelse 
5. Juletræstænding og julestue 
6. Endelig etablering af trafikudvalg 
7. Dato for generalforsamling 2010 
8. Eventuelt. 
 
Ad 1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. 
Ulla orienterede om at der fremover vil blive opkrævet KODA-afgift ved afholdelse 
af kommercielle arrangementer i forsamlingshuset, hvori der indgår musik - være 
sig live eller elektronisk. 
 
Ad 3. 
Vi har fået svar fra kommunen vedr. vejreparationer. De kan tidligst sættes i gang 
foråret 2010, og for Solvangs vedkommende måske først sommer/efterår (p.g.a. 
tekniske forhold med asfaltens sætningsgrad m.v.). 
Vedr. busskure blev det nævnt, at der er blevet fjernet 2, så det burde være muligt 
igen at få 2. Skolen vil gerne have et i nærheden af fodgængerovergangen, og vil evt. 
etablere lidt "miljø" rundt om det. Så nu vil vi tage det op igen, og måske få det ved 
skolen, samt det ved Solvang vi hele tiden har haft ønske om. 
Menighedsrådet har forespurgt om vi var interesseret i en fælles viseaften den 24. 
februar 2010 - dette forslag var der enighed om at støtte. 
 
Ad 4. 
Vi blev enige om at gennemgå datoerne for det kommende års møder på vores 
konstituerende møde, således at vi kan undgå at lægge dem på helligdage, 
skoleferier osv. Det blev drøftet hvorvidt vi skulle fastlægge et minimums antal 
deltagere, før et møde kan aflyses. Vi enedes om, at hvis der er 5 eller færre der kan 
deltage, kan mødet aflyses. Det blev endvidere drøftet om vi skulle indføre en fast 
procedure for, på hvilken måde et møde kan flyttes. Flere forslag var fremme, men 
vi enedes om at lade det køre som altid - dog således at det står fast, at en flytning af 
det næste møde altid kan vedtages på det aktuelle møde. Det blev aftalt at 
kagebagemester møder tidligere og laver kaffe/the osv. Er man i knibe kan man 
kontakte Jytte, som gerne hjælper. 
 
 
 



Ad 5. 
Else orienterede indledningsvis om, at alt naturmateriale til advantskranse og 
dekorationer er indsamlet, og at de få ting der skal købes er på plads. Der mangler 
kun få ting, men de skulle komme på plads i løbet af ugen. Skolen leverer gran og 
ler. Prisfastsættelse af de forskellige produkter der indgår, fastsættes af udvalget, der 
som grundstamme udgøres af Else, Jytte, Ulla og Kirsten. De lovede at skele til sidste 
års prisniveau, som var yderst rimeligt. Styregruppe - venter udspil fra Frands. 
Michael B.C. holder fast projektet. Skolen sætter juletræ op og pynter. Lærerorkestret 
og Dirty Dogs spiller gratis i løbet af dagen. Idrætsforeningen står for pølser, 
æbleskiver, glögg m.v. Fritidsklubben står for salg af slik. Michael M. har lavet en 
flyer som skal husstandsomdeles - også i "trekanten" - og på skolens intranet. Dan 
sørger for A3-plakater til ophæng på skolen. Michael M. donerer årets juletræ. Nick 
har lovet at stå for det praktiske, og Michael M. er tovholder på projektet. Barbara 
(en af Michael B.C.'s bekendte) står i år for flæskesteg og tilbehør. Hun sørger for at 
holde prisen på det aftalte, og får så overskuddet for sit arbejde. Hun står også for 
æbleskiver og kaffe, som vi skal sørge for at købe ind. Vi aftalte at forhøje prisen på 
øl, vand og vin en anelse, så vi kan få dækket den ekstra udgift til æbleskiver og 
kaffe. Kenneth køber øl, vand og vin. Ulla køber æbleskiver, kaffe, servietter m.v. 
Else kontakter tryllekunsteren Tobias, som gik glip af vores sommerfest, men som 
gerne vil komme her til julefesten. Dan sørger for prisskilte til baren. 
Bordopstilling/dækning ordnes af dem der ikke er i gang på skolen. Skoleholdet 
kommer med pynt til bordene. Alle hjælper naturligvis alle med de praktiske 
opgaver der opstår. 
 
Ad 6. 
Kenneth, Nick, René og Michael er det nye trafikudvalg. 
 
Ad 7. 
Vi gennemgik kalenderen og fandt frem til enten den 16. eller den 23. april 2010. Ulla 
undersøger om forsamlingshuset er ledigt, og i tilfælde af at det er ledigt begge dage 
vælges den 16. april 2010. 
 
Ad 8 
Vi har af Foreningen "Kultur på Heden" været inviteret til arrangement på 
Hedehusene Station - med henblik på stiftelse af en "Hedens Kulturdag", men da det 
bliver afholdt samtidig med dette møde, har vi måttet melde afbud. Vi venter dog at 
høre nærmere om hvilke tiltag man er nået frem til. 
Forslaget om stiftelse af en antenneforening blev taget op, men der er ikke noget nyt 
i sagen, så vi afventer nærmere. 
 
 
Mødet sluttet kl. 22.00 
Ref.: Dan 
 


