Finnebyen: Bestyrelsesmøde den 2. august 2018
Til stede: Søren, Kirstine, Lars, Anders, Charlotte og Jesper. Afbud fra Aron.
1. Brugsforeningen
Ved første punkt orienterede Benjamin (Østerlarsvej 7) om brugen af Brugsforeningen, Rytterknægten 1.
Hvis men vil anvende huset til et fællesarrangement kontaktes Benjamin seneste en uge i forvejen. Stedet
er velegnet til mindre arrangementer, som Kreaarrangementer eller julepynt.
Det er gratis at låne. Motorcykelklubben er her hver tirsdag. Huset bruges også af spejderne og
rollespilforeningen.
Man kan ved indmeldelse hos Anne Skarup, Sandvigsvej 3, ved betaling af 20 kroner melde sig ind, og
derved få lov at holde arrangementer på stedet.
Kirstine betaler 20 kr. for Grundejerforeningen.
Vi kan sætte vores fælles festtelte i kælderen.
2. Sommerfest og 70-års fødselsdag.
Fadøl fra Grauballe Bryghus. Vi sælger dem for 10 kr. pr. glas. (Anders er tovholder). Man kan betale enten
kontant eller til mobilpay. Anders laver fadølsafstemning på facebook.
Sodavand- og slik/chipsbod. (Charlotte spørger på Facebook om hvem, der vil stå for den)
Kl. 11: Byvandring. Man skal melde sig som enten vært eller som gæst. Man går fra hus til hus og ser,
hvordan man kan indrette sig i et Finnehus (Anders er tovholder). Til melding på facebook eller mail.
(Bestyrelsen mødes kl. 14.30)
Aron får fat i lyskæden hos Marianne på Svanekevej 4 o.a. relevant (fx tovet eller andet). Plus nøglen til
børnehaven.
Kl. 15: Teltene rejses (Teltene er hos Thomas og Nina), fadølsankrene åbnes, kaffe og kage – medbring
gerne en fødselsdagskage. Tag havespil med.
18.00 Tovtrækning (Anders ser efter tovet)
18.30 Er grillen klar (Anders og Thomas grill) – medbring selv det, der skal grilles og det tilbehør, som hver
enkelt ønsker. Der er ikke fælles buffet. (Anders køber en gasflaske til sin grill, da vi har brugt den til flere
arrangementer).
Ud på aftenen er der måske John Mogensen/Four Jacks – syng med (Jesper er tovholder).
Ud på aftenen: Irish Coffe (Anders arrangerer og leverer whisky)
Oprydning: Søndag kl. 11. Fadølsanlægget tømmes!
3. Bestyrer til teltene
Kirstine overtager tjansen. Både booking og udlevering og modtagelse. Charlotte orienterer Ole og beder
om Oles standardsvar.

Teltet er kun til brug i Finnebyen og kun af Grundejerforeningens medlemmer. Man kan altså ikke leje det
til en fest et andet sted.
Hvor er bålfadet?
4. Forventninger til bestyrelsesarbejdet
Lad os gemme alt det der kan lade sig gøre til bestyrelsesmøderne. Det der haster skal der til gengæld
svares på løbende. Hvis der spørges generelt føler man måske ikke, at man behøver at svare, så skriv gerne
med navn nævnelse til en af dem, der kan svare.
Vi sørger for, at der er en tovholder til så mange arrangementer/opgaver som muligt. Det skal fremgå af
referaterne, hvem det er.
5. Medlemssituationen
Formanden mangler fortsat at opsøge de nye beboere og give dem bogen og plakaten og et tilbud om
indmeldelse.
Lars skriver et indlæg til Finneposten om Grundejerforeningens lyksaligheder.
Herefter genoptages hvervningskampagnen.
6. Æblemosteri
Thomas har booket mosteriet. Aron er foreslået som tovholder. Dato: Forslag søndag den 7. oktober. Tjek
og reserver mosteriet sammen med Thomas.
7. Næste møde
Onsdag den 24. oktober. Kl. 20 hos Anders, Gudhjemsvej 12.

