
Dagsorden: 
 
1. Konstituering 
2. Ukraine-dag med indsamling og foredrag 
3. Evaluering af emner fra generalforsamling 
4. Opsamling på bands til byfest 
5. Forslag om børnerytmik samt børnekoncert 

1. fondsansøgningsstrategi 
2. Børnevenlig fællesspisning 
3. Plan for inklusion af nye beboere 
4. Plan for møder fremadrettet 
5. Byfestband 

6. Eventuelt 
 
 
 
Referat: 
 
Til stede: Jens, Helle P, Karin, Julie, Anna, Asmund, Eric B og Andreas 
 

1. Eric B om bryggeri-lauget: Kan ikke stille ny bestyrelse. Derfor drøftes der hvad der så skal ske med 
de brygge-remedier de har plus den lille pose penge de har i foreningen. De tre resterende vil gerne 
fortsætte som aktivitet under ABAF.  

2. Konstituering: Asmund ønsker at fratræde som kassere, men kan varetage posten et sidste år. Vi 
søger efter en ny kasserer i mellemtiden. Julie bliver gerne siddende på formandsposten. Bindeled til 
Liv i Landsbyerne bliv er Karin. Næstformand: Andreas Ort.  

3. Ukraine-dag er sat igang, og varetages af Estrid. Vi fortager os ikke videre fra bestyrelsen. 
4. Skal vi afholde en tema-dag omkring kommunikation og brug af ABAF. Skubbes videre til næste 

møde.  
5. Børnerytmik, julie kører videre med Annamarie. Evt. med rytmikholdet under DOVER GF og 

koncerten under ABAF.  
6. Strategi for fondsansøgninger: Asmund har indsigt i arbejdet omkring at søge fonde. Der skal 

kortlægges et projekt. F.eks. fællespladsen, huset. Det kunne også være kulturarrangementer. 
Andreas og Jens vil gerne løbe med projektet og vende tilbage med en plan for indledende arbejde.  

7. Fællesspisning og børnefamilier: diversitet i arten af menuer og madhold. Husk at der er frit slag ift. 
om madholdet ønsker at lave noget særligt for børn 

8. Nye beboere: Iben har fået af Karin. Flemming og Louise (Anna), Mona og mand (Julie). Karin vil stå 
for at lave en opdateret folder/tekst som kan komme med.  

9. Inklusion af nye beboere på ElseMarie Høj: Forudsætter at vi ved mere om hvor langt de er i 
projektet. Julie undersøger lidt.  

10. Byfestband: Julie har fået tilbud fra Total Hip og arbejder videre herpå.  
11. Næste møde planlagt til tirsdag d.3. maj. 

 


