
Bylaugsmøde den 19. marts 2014

Til stede Bo, Tina, Karsten, Torben og Helle (referent)

Dagsorden og referat

1. Bestyrelsesåret 2014/15 skal planlægges 

Pinse med kirken – vil gerne promovere på hjemmesiden/facebook, men kan ikke deltage 
aktivt.

Skt. Hans 

- Kontakt til sejlklubben – Tina – spørger til deltagelse, båltaler, indendørs mulighed
i sejlklubben. 

- Båltaler – Formanden for sejlklubben, Tore Bryghuset– Kate havde du et godt 
forslag?

- Forsanger – Bo
- Bål – Torben/Bo – Bål etableres på dagen - tilladelse til at etablerer bål – evt. 

kontakt til kommunen vedr. nøgle.
- Tore om at komme med pølsevognen – Karsten taler med Tore og hører om hans 

interesse i at stille op.
- Tovholder og opsamler – Helle
- Der afholdes et møde i maj, hvor vi samler op og fordeler opgaver mht. 

invitationer og uddeling osv.

Sommerfest
- Dato: 30. august 2014 – Torben booker meninghedshuset

Forslag til sommerfesten

- Hoppeborg – god løbende aktivitet, hvor man altid kan hente barnet til noget 
andet.

Den fastholdes derfor med en ca. pris 600 kr.

- Rundbold
- Klovn med balje på maven som mål – præmie karamel
- Sømandsviser ved Prebens søn – Karsten følger op
- Tombola med udtrækning efter maden – lodpris 5 kr. maks. 10 kr. - Helle

o 1.-4. præmie plus alle de andre lokale erhvervsdrivende
o Finde tilbud på lodder og trumle

- Find skatkisten med flag eller høne
- Sækkeløb
- Parløb med ben der er bundet sammen
- Flødebollekastemaskine
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- Leje af borde og stole plus diverse – evt. køb af borde og stole – Torben 
undersøger markedet – alle kan undersøge se evt. den blå avis for noget brugt. 
Tjekke med Kattinge om de evt. har noget vi kan låne/leje.

Det afholdes arrangementsmøde i maj, hvor detaljer kommer på plads og opgaver fordeles.

Vandrefestival 15.- aug. 9. september
- Vi melder pas på arrangementet i år

Vikingedyst mellem Herslev og Kattinge
- Vi holder fokus på samle Herslev og venter med at stille op mod en fælles 

fjende;-)

Generalforsamling
- Afholdes torsdag den 23. oktober 2014
- Vi holder det i menighedshuset  - Torben booker dato med kirken.
- Vi satser på spisning igen i år.
- Alle tænker over om der kunne være en foredragsholder der kan komme efter 

mødet.

Juletræstænding
- Afholdes søndag den 30. november 2014.
- Der skal ses på lysudstyret – stjernen er tvivlsom.

2. Nyhedsbrev 2014 – (alle)
Skal udsendes i april måned – senest start maj

Indhold til nyhedsbrevet
- Opfølgning på kloakarbejder – hvad med vejbelægningen? – Bo tager kontakt til 

kommunen.
- Hjemmesiden og facebook.
- Gadekærsprojektet, hvis der er sket noget – Torben følger op.
- Aktivitetskalender – med uddybning af f.eks. skt. Hans og sommerfest
- Hvad er der sket i løbet af 2014 f.eks. fastelavn
- Opfordring til nye beboere og alle andre om at sende kontaktoplyser til bylauget.
- Opfordring til indbetaling med henvisning til det vedlagte girokort.
- Bestyrelsen som den ser ud i dag.
- Noget spændende nyt fra lejre.
- Invitation til forslag og ideer fra byens beboere.
- Reklame for vores sponsorer.

Tovholder – Bo skriver råudkast.
ALLE melder tilbage til Bo med skriftlige input direkte i teksten.
Bo samler op og sender rundt i anden runde.
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Vi mangler to personer der kan printe og tre personer der kan dele nyhedsbrevet rundt.
Kata vil du tjekke, at vi har tilstrækkeligt med girokort og sørger for at de kommer frem til dem der 
deler ud.

 
3. Eventuelt
Prisfastsættelse generelt

- Vi skal være obs på priserne – fastsætte priser forud og med overvejelse på hvor 
meget man ønsker at sælge.

- Forslag til sommerfesten – som er vedtaget ved mødet d.d.
- Øl: 20 kr.
- Vand 10 kr.

Næste møde 

- Afholdes torsdag den 22. maj kl 19:30 hos Karsten
- Dagsorden

Planlægning af Skt. Hans aften

Planlægning af sommerfest

Diverse
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