Finnebyen
Bestyrelsesmøde den 2. maj 2017
Mødet blev afholdt hos Jesper på Arnagervej. Til stede: Thomas, Anders, Marianne, Charlotte og
Jesper
Dagsorden:
•

Børnefest

•

Sommerfester og jubilæum

•

Telt og stillads

•

Sct. Hans

•

Materiale og velkomst til nye familier

Børnefest 2017
Bestyrelsen har tidligere bevilget tilskud til børnefest med levende musik. Arrangører: Christian
fra Åkirkebyvej og Jeppe fra Arnagervej. Thomas spørger Christian til dato

Sommerfester og jubilæum
Bestyrelsen drøftede forholdet mellem 70 års festen i 2018 og 75 års festen i 2013. Det blev
besluttet, at den egentlige jubilæumsfest afholdes ved de 75 år, og at 70-årsfesten bliver en
rund fødselsdag.

Bestyrelsen tager punktet op på det kommende møde.

2017 (19. august): Normal sommerfest med Tour de Finneby. Nyt: Fælles madlavning om
eftermiddagen – bestyrelsen køber ind. Inddeling i hold, som hver får en kurv med forskellige
råvarer, og som skal tilberedes på stedet.

2018 bliver en rund fødselsdag (fx med fadølsanlæg). Ved festen lægges op til initiativer, der
rettes mod 75-årsfesten. Konkurrence om at udvikle en Finnebysnaps med vodka og ingredienser
fra Finnebyen.

2023: Stort 75-års jubilæum. Her kan der fokuseres på det særlige liv i Finnebyen, både historisk
og i dag. Fx ved at tage billeder af alle beboerne foran deres hus. Evt. også historiefortælling
om husene/historien.
Telt og stillads
Charlotte undersøger markedet og køber det bedste telt, som er enkelt at klappe op. Størrelse
gerne omkring 5 x 7 meter. Budget ca.: 12.000 kr. Lejepris fremover: 400 kr. pr. gang. Vi
beholder det gamle telt, som fortsat kan bruges i en snæver vending.

Vi køber vi ikke et stillads her og nu. Anders kender en udlejer i Grenå, hvor et er billigt og let
at transportere.
Hjemmesiden
Vi mangler opdatering af hjemmesiden. Gerne med links til gode håndværkere – og
stilladsudlejer mv. Charlotte tager initiativet.
Sct. Hans
Anders er tovholder. Marianne laver en heks. Thomas og Jesper er makkere.
Til Finneposten: Vi skal bruge brænde, så det kan lægges foran husene, hvor det blive indsamlet.
Kl. 18 tændes bålet. Sang kl. 18.30 på begge melodier. Evt. med musik til?
Materiale og velkomst til nye beboere
Thomas besøger de nye Finneborgere.
Til næste gang
Kan vi få et hjørne i forsamlingshuset til opbevaring af diverse bestyrelsesmateriale?
Vi gennemgår hjemmesiden sammen
Sommerfest 2017 og videre snak om 2018/2023
Grejbank
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