
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening 

15. november 2021 kl. 19 i aktivitetshuset  
 

Deltagere indkaldt fra borgerforeningen: Ann, Maiken, Karina, Niels Aage og Jette 

? tager kage og kaffe med 

1. Status på Aktivitetshuset? 

a. Vores hængepartier: 

i. Garderobe til jakker – vi indkøber en løsningen formentlig  

ii. Toiletter gøres færdig (tilbud fra Rengørings grossisten) 

1. Bestille: 4 x håndklæde papir holdere + 1 pakke papir 

2. Toiletpapir 1 pk. á 42 ruller 

3. 3 stk. Toiletpapirs holder lange 

4. 3 stk. madameposeholdere + 1 pk. poser 

5. Toiletbørste x 3 

6. Netskraldespand x 3 + 1 pk. poser 

7. Sprit/sæbe dispenser manuel 6 stk. (5 sæbe, 1 sprit) 

8. Sæbe x 2 kasser m 6 stk. 

9. Sprit x 1 kasse m 6 stk. 

10.  Servietter julerøde 200 stk. 

11.  Sølvpapir/staniol 

12.  Plastik middagstallerkener 400 stk.  

iii. Planter til toiletter, 2 styk i plast 

iv. Spejl til gangen, vi afventer med indkøb 

v. Mangler der noget i køkkenet? 

1. Ann har lavet en liste Karina og Jette er på sagen 

vi. Måtte til dør v børnehaven: Vi har måtter, Ann finder dem 

vii. Flag, Vi følger op på Katrine som skulle male flagstængerne, de er 

færdige og klar til afhentning 

viii. Rengøring, Lørdag 

ix. Sidste klargøring, Søndag 

x. Forsikring: Ann spørg Al. Brand som vi bruger i forvejen 

2. Åbningsfest den 26/11-21 kl. 13-16 

a. Hvem gør hvad på dagen, vi mødes kl. 10 til klargøring 



 
i. Dække borde til 100 

b. Mad/drikke Vi køber mad til 150 personer 

c. Stenskulptur pladsering, aftalt 

d. Stenskulptur afsløring, Aftales med Anders Rask 

e. Opdækning? Duge: vi har duge på skolen/blomster: julestjerner fra Gartneri 

Lundly/pynt? 

3. Julebelysning:  

a. Byport Hvidbjerg/Rettrup  

b. Chikanen/egetræ – der skal lys i 

c. Træ/-er ved huset? Vi ønsker et juletræ med lys ved Aktivitetshuset 

d. Vi spørger Rasmus, Rasmus, Karsten og Kristian 

4. Juletræsfest den 12/12-21kl. 14,30 

a. Æbleskiver, saftevand og glögg, husk marmelade og flormelis 

b. Julemand Jyttes mand Per 

c. Kæmpe juletræ 

d. Jette laver opslag til FB 

5. Evt. 

 

Næste møde mandag den 6. december 2021 kl. 19 i Aktivitetshuset 

 


