
       Referat af bestyrelsesmøde afdeling Fruehøj onsdag den 4. januar 2023. 

       Fremmødte: Esther, Peter, Lynge, Sanne og Lone. 

       Dirigent er Sanne 

1. Årsplan 2023: 
Banko anden mandag i hver måned – dog minus juni, juli og 
august.( dog den 17 april, pga. påsken) 
 Arrangement med oplysning/visning af gæsteværelset. 12 marts 
2023  
Bowling -   24 marts 2023  
Arrangement med affalds sortering – 11 april 2023 -  
Indvielse af gamle ”petanque bane” med nyt navn og bænke. – 22 
april 2023. 
Sommerudflugt – 17 juni 2023  
Grillfest – 12 august 2023  
Tysklandstur – 4 november 2023  
Juletræsfest –  2 december 2023  
Hygge aften/eftermiddag med kaffe og kage – evt. spil – finder 
tidspunkter senere 
Tur til Søby brunkuls lejr/museum – 7 oktober 2023  
Tur til København – undersøger mulighed 
Fynske Landsby  - undersøger mulighed 

 

2. Bestyrelsen er enig om, at vi i bestyrelsen giver hinanden gaver for 50 kr. pr. 

mand til fx rund fødselsdag osv. 

3. Til bestyrelsens julefrokost står Peter/ Esther og Lynge for bestilling af mad. 

Vi hjælpes med borddækning osv. 



4. Der er fundet 4 navne der skal til afstemning om det nye navn til indvielse af 

”petanque bane” Afstemning og indbydelse kommer inden arrangementet 

afholdes. 

5. Hvis der er ledige pladser til fx sommerudflugt / tysklandstur, tilbydes andre 

afdelinger, at kunne deltage.  For at kunne gøre dette, skal vi have 

invitationer ud en måned før arrangement og en tilmelding og betaling 14 

dage før arrangement. 

6. Der snakkes med Morten omkring det møde vi havde. Punkter vi havde til 

opfølgning af markvandring. Inden vil bestyrelsen dog holde et møde omkring 

dette. Punkt 6 og 7 i dagsorden. 

7. Vi er enige om at det er en god ide med et arrangement omkring affalds 

sortering. Ligeledes vil vi gøre det til et hyggeligt møde med fælles spisning. 

 

EVT: 

• Der afprøves nye tiltag ved banko, for at gøre det mindre tidskrævende 

at udføre og forberede.  

• Lynge og Lone spørger Hanne ved møde med hende, omkring 

vaskekort/ budget for kommende legeplads og tidspunkt for 

afdelingsmøde i september. 

 

 

 

  

 



90101 Afdeling Fruehøj: Afdelingsbestyrelsens møde den 4/1 2023 

Administrationen har modtaget referatet den 10/1 202  

Administrationen har gennemgået referatet den 16/12 2023 

_________________________________________________________________________________ 

Administrationen har følgende bemærkninger:  

Ingen bemærkninger fra administrationen 

  


