
Referat fra møde i Finnebyens bestyrelse den 14. august 2017 

Sommerfest: 

Thomas, Jesper og Lars har meldt afbud. 

Finnepost uddeles i denne uge. 

Teltet sættes op kl. 13.00. Charlotte filmer opsætningen af teltene, så det kan lægges på 
hjemmesiden. 

Bordene, grill, kulørte lamper og musikanlæg hentes kl. 13 hvis muligt – ellers eller kl. 16.00. 
Musik er endnu ikke fundet. 

Thomas skaffer adgang til børnehaven.    

Marianne har borde/bænke til bar mv. 

Tour de Finneby: Kl. 14-16. Alle mødes ved spejderhytten kl. 14, og man går i samlet flok. Det 
skal fremgå af Finneposten, at alle, der inviterer indenfor, sætter et flag ud foran huset. 

De der gerne vil bidrage til loppemarked kan stille op i teltet eller uden for og sælge fra kl. 
16.00.   

Der tændes for grill kl. 18.30.  

Tovtrækning. Lige numre mod ulige numre. Anders køber et nyt tov, da det gamle er stjålet. 
Anders køber også kabeltromle.   

Cook-out udskydes til næste år, hvor bestyrelsen stiller med et vinderhold. 

I Finneposten skal konceptet ridses op: Man har sin egen mad og drikke med og eget service og 
stol.  

Opfordring til at tage kaffe med. Anders sponserer whisky, flødeskum og farin til Irsk kaffe efter 
maden. Thomas køber nogle sodavand, der kan bruges til et evt opstået behov for at blande med 
sprutslatter.  

Marianne laver muligvis dej til snobrød.  

Teltet 

Thomas har endnu ikke truffet aftale med nogen om opbevaring. Men det gør han. Lige nu står 
det hos Thomas. 

Henvendelser om leje af teltet sker alene skriftligt til Ole Skov. 

Hjemmesiden 

Pim rydder op i den. Når det er sket, vil han lave en beskrivelse af, hvordan man opretter på 
hjemmesiden. Charlotte rykker Pim for en tidshorisont - og overvejer betaling. 

Vi skal huske at lave en liste over gode håndværkere mv. 

Da Anders ikke længere har god kontakt til leje af stillads, er det igen aktuelt, at vi tager stilling 
til, om foreningen skal anskaffe et. Det bliver dog nok først i 2018.   

Diverse: 



Kan man lave en skaterrampe ved forsamlingshuset? Marianne spørger nærmere til initiativet, 
som er igangsat af Mathilde. Husk at overveje gener for naboer.  

Kan vi spørge kommunen om der kan komme et skilt op ude på vejen, hvor der står ”Finnebyen”? 
Thomas forestår at vi arbejder på det op til 65 – årsdagen. 

Da nogle tror, at grundejerforeningens arrangementer, når de er annonceret på Facebook, er for 
alle interesserede, bør vi fremover skrive noget i stil med: ”Grundejerforeningen inviterer 
medlemmerne til…”. Det kan måske få flere til at betale kontingent. Herudover skriver Thomas 
en lille seddel om grundejerforeningen til alle nye beboere – teksten indgår i den Finnepost, som 
uddeles inden sommerfesten.  

Initiativtagerne til børnefesten har endnu ikke meldt tilbage. 

Æblemosteri søndag den 29. oktober kl. 11. (husk vintertid!). Thomas er ansvarlig. 

Mortens aften: Fredag den 10. november. Marianne booker forsamlingshuset. Marianne spørger 
om Jens vil stå for maden igen i år – bestyrelsen hjælper gerne til. Lanterneoptog kl. 17 med 
sange (Thomas). Bål foran forsamlingshuset med skumfiduser.     

Næste møde:  Søndag den 8. oktober kl. 14-16 hos Anders. 

 


