
Bestyrelsesmøde 9.februar. 
Til stede Asmund, Hans, Julie, Karin og Andreas 
 
 
1. Generalforsamling 2022 fastlægges til 10 marts. Indbydelse og dagsorden sendes ud, Asmund sørger for 
at finde det frem og sende til Alken.dk Asmund og Julie er på valg og genopstiller. Hans er på valg og 
genopstiller ikke.  
2. Musik til byfest 2022 Julie kontakter to bands og Lena Gregersen, Andreas kontakter ligeledes et par 
bands og spørger på datoen og pris. Vi samler sammen og booker et band senest til næste 
bestyrelsesmøde. 
3. Fastelavn besluttes og planlægges:  Søndag d. 27 februar. kl.10.00 i mejeriet sammen med Boes 
Borgerforening. Der bliver først tøndeslagning for børn i tre kategorier og bagefter en y tønde til voksne. Abaf 
byder på en fastelavnsbolle og festlighed. Julie planlægger dagen sammen med Boes og inviterer.  
4. Input til kommunikation fra Annemette Lykke.  
Annemette Lykke har sendt en opfordring til at ABAF diskutterer hvordan fælles private 
fester/sammenkomster der er af den karakter at hele byen i princippet er inviteret, kan bredes mere ud så 
alle der ønsker at inkluderes, føler sig inviteret. Annemette har foreslået eksempelvis at benytte ABAFs 
medlemsliste som mailliste. Det er desværre ikke en mulighed, da vi ikke har mailadresser på 
medlemmerne, og en sådan liste vil skulle kræve aktivt tilvalg fra alle implicerede. Vi tager snakken med 
videre, evt. til generalforsamling. Karin vil fortælle om vores foreløbige konklusioner til Annemette. 
5. Gennemgang af vedtagelse af kommuneplan ´21. Julie har fået fremsendt det endelig skriv om vores 
område i slutningen af januar. Den samlede mail deles med resten af bestyrelsen.  
6. Update på Alken.dk-gruppe har fastsat første møde til 10/2 med jeppe og thomas er tilføjet sammen med 
Jan Mikael og Knud. Vi vil høre mere, når det bliver aktuelt.  
7. Kvindefest 12 marts er en realitet og der planlægges af et festudvalg fra sidste år. Fællesspisning er 
booket i mejeriet 23/2 og 30/3, karin spørger AnneGrethe om der er bæredygtige madhold. OBS julejazz er 
udskudt, så datoen 23/4 er ikke længere gældende. Der vil blive meldt ud når der er fundet en ny dato, 
sandsynligvis start juni.  
8.hjerteløbere og hjertestartere: Karin har fundet priser på hvis vi selv sørger for vedligehold af 
hjertestarteren. På 5 år bliver 3030 kr. Det Skal fordeles mellem de tre foreninger. Hvis de vil være med. Det 
vil betyde at vi selv står for vedligehold af hjertestarteren, og vi løber selv en risiko ved evt. Fejl og mangler. 
Men vi vil undgå et dyrt abonnement. Karin har igangsat et Hjerteløber initiativ i samarbejde med andre gode 
kræfter med forstand herpå. Karin vil gerne prøve at stå for at lave et internt hjerteløberkursus med 
førstehjælpskursus fra interne dygtige og kompetente mennesker. Der er tilsagn fra bestyrelsen om at gå 
videre med projektet.  
9. Eventuelt - intet at berette.  
 

http://alken.dk/

