ref. bestyrelsesmøde i gloob den 16.-3.

2009

afbud fra søren johnsen

1. afstemning af vores program med bl.a. menighedsråd, elkjaersiden, så vi fik en
fælles områdekalender
dette er mere nødvendigt,end før da vi ikke mere har købmanden som bindeled, vi
drøftede hvordan og i
samarbejde med Jørgen Sørensen.
2.næste års tids arrangementer ligger nogenlunde faste
haloween den 31.oktober knud kontakter Ib og Birthe
banko den 25. okt.
generalforsamling den11.nov.
juletræ den 13. dec. kontakt til Bodil ang. underholdning
vi booker lokaler og får aftalt mad og drikke med Elsebeth
et evt. foredrag med Falk Mikkelsen arbejder Knud videre med, han vil lige se tiden
lidt an,
da F.M. ikke var særlig varm på ideen.
Vi drøftede muligheden for at stable en aften med fællesspisning, kombineret med et
foredrag, aktiviteter
i hallen, eller andet,
måske sammen med hal/ idrætsforening,elkjærklubben !
Knud arbejder lidt videre med dette.
3. Vi kunne lige bruge Irene Hundebøls mange gode kontakter til kommune, andre
klubber m.v.
derfor blev Irene kontaktet,om hun havde lyst til at bidrage, og det havde hun,
hun vil prøve at samle samtlige formænd for alle foreninger i området til et møde om
fælles fodslag. evt. også en kontakt til omegnens erhvervsfolk.
lige nu er der en høringsudkast til ældrepolitikken i vejle kommune,
Grethe Pedersen får en informations folder,for at høre elkjærklubbens mening
svar inden den 24. april.
4.konference om vore lokalsamfund den 28. marts
i Skærup -Smidstrup hallen
Knud laver en plakat med forskellige billeder fra ungdomsklubben og deres arbejde
omkring vores netcafe
Knud ,Irene og Alice deltager.
5.Det er ikke lige lykkedes at finde en taler til SCT.HANS aften, men vi har da et par
emner endnu !

i 2010 har vi fået tilsagn fra præsten
Men projekt ren by, den 19. april blev drøftet,
vi har grønt år i 2009
klimaet kommer på topmøde, vi aftalte at bruge 2 timer
fra kl 14 til16
alle fremmødte vil efter endt dåd blive budt på
en pølse med brød, og en øl eller vand.
Knud prøver at finde på en smart måde at råbe folk op på !
alle burde jo være interreseret i at vores by, ser ren og pæn ud.
6. evt. nye ideer til pjecen Grønbjerg / Langelund og omegn
vi skal have nogle nye exemplarer
7. næste møde

14. april kl 19

ref. alice
hvis ingen indsigelser inden en uge, er ref. godkendt

