
 

Referat af kulturudvalgsmødet, den 10. januar 2011 kl. 19.00 – 21:00 
 

Til stede: Werner, Karin, Dina, AnneMarie og Palle  
 

1. Ordstyrer - alle 
2. Dina meldte sig som referat-skriver 
3. Forårets program 

a. Medlemsfesten skal rykkes fra d. 4 til den 25. marts 2011 – OK – med forsam-
lingshuset. 

i. Fra kl. 18:00/18:30 til 24:00 
ii. Musik: Halfdanskerne – Lars Grand (afhængigt af tilmeldinger…) 
iii. Mad:  Paprikagryde eller Forloren hare eller? 
iv. Pris kr. 100,00 per mand. 
v. Ifm. Generalforsamlingen den 14. marts 2011 kl. 19:30. Lokalerne er 

booket hos Jette (Forsamlingshuset) der skal sælges billetter til med-
lemsfesten under/efter generalforsamlingen. 

b. Søndag, den 10. april 2011 – kirketur fra kl. 14:00 – 16:00. Werner kontakter 
vores præst Birgitte. 

c. Ebbe Carmels veteranbilsmuseum – først i maj måned. 
d. Mad- og vinsmagningsarrangement er i samarbejde med Dagli’Brugsen og 

Kvickly. Vi rykker arrangementet til efteråret. Karin kontakter Claus. 
e. Dina kontakter Stefano vedrørende italiensk arrangement med italiensk vin og 

gourmet specialiteter – arrangement til foråret 2012. 
f. Forslag til efterårsarrangement omkring information og caféinfomøder i AOFs 

lokaler. 
g. Projekt by forskønnelse kunne blandes sammen med Jens’ forslag omkring et 

projekt, som der er nærmere beskrivelse på ifm. referatet i morgen til bestyrel-
sesmødet. Werner undersøger, hvad der er kommunale områder og privateje-
de områder og kortlægger disse. 

h. Skovtur med Kim Söderlund i september 2011. Palle aftaler dag m.m. 
i. Sandwiches gratis og øl/vand til salg. 

i. Stor 10 års jubilæum i Gulddysseskoven – Palle finder dato og tidspunkt frem. 
4. Byfesten 

a. 17-18. juni 2011 
b. Vibeke Heide – Palle laver en ansøgning om DKK 20.000,00 – vedhæftet fil – 

den blev godkendt af udvalget og sendt af Palle. 
c. Dina kontakter Jarl – G77 torsdag – vedr.: samarbejde med G77. 
d. Vi skal hver især gå i tænkeboks med musik, underholdning. JGI, Mødestedet, 

Forsamlingshuset, Vandværket skal kontaktes m. fl.  
e. Møde byfestudvalget torsdag, den 3. februar 2011 kl. 19:00. Dina finder en 

dagsorden fra sidste år og sender. Lille punkt med andre arrangementer. 
i. Næste møde efterfølgende (foruden d. 3/2 2011) – 21. februar 2011 

kl. 19:00. 
5. Eventuelt  

a. Alle punkter var gennemgået – vi talte kort om juletræsarrangementet og om 
landsbyrådet skulle overtage det på et senere tidspunkt. Næste juletræsfest er 
den 4. december 2011. 

b. Karin fremlagde en liste af forslag til arrangementer for et landsbyråd. Forsla-
get er vedhæftet. Der var rigtig mange gode forslag. 

HUSK OPGAVE: 

 
Palle 
 
 
Werner/Dina 
 
 
 
 
Werner 
 
Werner 
 
Karin 
 
Dina 
 
 
 
 
 
 
Palle 
 
Palle 
 
 
 
 
Dina 
 
Dina 
 
 
 
 
 
 
ALLE 
 
 
ALLE 


