
Bestyrelsesmøde i ABAF tirsdag d.28 september i mejeriet. 
Til stede: Asmund, Julie, Karin og Andreas. 
 
1. Konstituering 
Asmund er kasserer fortsat 
Julie er formand fortsat 
 
2. Søren Ryge arrangement 
Helle, Karin og Julie laver Café deluxe og bageriet bliver spurgt om de kan supplere med bagværk! Der er 
forhåndsreserveret plus-30 billetter ligene, vi skal højere op! Karin undersøger rengøring ved Hans/mejeriet.  
 
3. Fællesspisninger  
Der har endnu ikke været overvældende stor tilslutning til madhold. Der mangler i den grad folk der har lyst 
til at få skudt fællesspisninger i gang. Kristen har skrevet sig på alene i oktober, vi forsøger at skrive ud og 
prikke kristen på skulderen. Fællesspisning for oktober er torsdag d. 28.  
 
4. Social Ansvarlighed 
Hans har føjet til dagsorden at vi før har haft mere fokus på social ansvarlighed. Han vil gerne være med til 
atter at sætte noget i gang. Det kan være at aktivere et madhold af flygtninge. Vi sætter punktet på 
dagsorden til næste møde, og skriver ud om der er andre der er interesserede i at deltage i snakken om nye 
tiltag.  
 
5. Hverve medlemmer 
Det er vigtigt at vi får aktiveret mange nye medlemmer inden udgangen af 2021. Asmund laver en folder og 
sender en OBS til Alken.dk. Vi går ud og stemmer dørklokker søndag d.24 om eftermiddagen.  
Vi vil fremadrettet gå tilbage til en differentieret betaling ved arrangementer, så der i højere grad er rabat for 
medlemmer af ABAF. 
 
6. Legeplads  
Der er møde onsdag d.29 sep. kl.20.00 Hvor placering og det fortsatte arbejde med at bruge de 20.000 kr 
inden udgangen af 2021 er på dagsorden. Vi snakker om at lave en efterfølgende plan for at renoverer huset 
på fællespladsen og arealet foran huset, ved hjælp af flere fondsmidler f.eks. Nordea-fonden. Den plan 
arbejdes der videre på efter legepladsen nu aktiveres.  
 
7. Eventuelt  
Tradish har kontaktet julie, med henblik på en koncert igen, med irsk tema-aften i vinteren ´22 - Det kan 
være en mulighed hvis f.eks. Gary er med på at lave mad igen eller andre vil stå for fællesspisning! Julie 
spørger omkring.  
 
Musikarrangementer: Vi vil forsøge at planlægge flere musik-arrangementer, vi er nu henne i februar/marts 
rent planlægningsmæssigt. Andreas og Julie brainstormer og planlægger!  
 
Næste møde afholdes onsdag d.13 oktober kl.20.00  

 

http://alken.dk/

