
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening 

28. august 2021 kl. 19.30 på skolen  

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

 
1. Opfølgning på arbejdsdag i grusgraven 21. august (Der kom 15-20 personer) 

a. Bestyrelsen var rigtig glad for fremmødet, og det gjorde, at vi kunne få 

lavet rigtig meget i grusgraven.  

b. Det passede fint med pølser til middag og kage til kaffen, husk flere øl/vand 

pauser næste gang 

c. Hængepartier? 

i. Nogle bordebænke mangler maling 

ii. Maling af legehuset 

Dette skal følges op på næste år, når vi igen holder arbejdsdag. 

2. Opfølgning på byfest 28. august 

a. Temaet western blev godt modtaget og der var mange der var ”klædt ud” i 

en eller anden grad. 

b. Det fungerede godt med FB video inden byfesten – der var stor 

tilmeldingsaktivitet efterfølgende. 

(Husk at tælle præcis antal næste år) 

c. Morgenmad ca. 60 pers. Rema sponsorerede det hele både rundstykker 80 

stk., pålæg, pålægschokolade, marmelade, smør og juice. 

d. Gåtur, Anna og Arne serverede snaps og saftevand, borgerforeningen 

betalte for byfestens gæster. Vi fornemmede at deltagerne nød den fælles 

tur og ’forplejningen’. 

e. Middagen – Antal: 62 voksne + 17 børn 

i. Vi mangler større bestik/skeer til buffet 

ii. Mange ytrede, at det var dejligt med stor middag tidlig på dagen. 

Både for gæsterne og for borgerforeningen selv. 

f. Amerikansklotteri/budget  

i. 1000 solgte lodder (4 lodder for 10 kr. i alt 2500 kr.) 



 
ii. Brug længere tid på lodtrækning næste gang: præsentation af hvor 

hver gave er fra vurderer vi nu, at vi godt kan gøre. Dette var vores 

første gang med lotteri – så det var en generalprøve. 

g. Linedanse, ca. 20-25 pers. dansede med, det kostede 800 kr., mange 

kiggede på – succes. Dem der var med til at danse, synes i hvert fald det var 

sjovt. 

h. Aften/pølser 

Husk rigeligt frankfurtere(foretrukken) 

i.  1 ekstra person i baren når pølsesalget starter (4 personer i alt) 

ii. Pølser skal på grillen, så de er klar til salg til det tidspunkt, hvor der 

er offentliggjort at de kan sælges fra. Gæsterne var klar til at købe 

med det samme. 

i. Bar: Alle vagter blev besat, fantastisk opbakning til baren 

i. Vin: vi havde købt 3 kasser vin (rød, hvid og rose) intet blev solgt. Vi 

tror det var fordi middagen var midt på dagen og at det ikke var 

oplagt med vin til pølserne om aftenen og måske heller ikke til 

aftenhyggen. Køb mindre vin næste år, hvis vi ikke holder middag 

om aftenen. 

ii. Der blev solgt meget sport cola (ikke udsolgt) 

iii. Der blev solgt meget få div. sodavand 

iv. Manglede dansk vand 

v. Vi solgte en del ½ L vand (ikke udsolgt) 

vi. Vi solgte ikke meget slush ice 

vii. Vi solgte en del popcorn 

viii. Gæsterne købte gladelig klippekort – det kan vi roligt fortsætte med 

ix. Gajol solgte godt, granatæble solgte godt, vi manglede blå, de sure 

solgte ikke så godt 

j. Oprydning 

i. Ok opbakning ca. 10 personer hjalp til – så oprydningen gik godt. 

k. Leje af telt/borde/stole/hoppeborg/popcorn/slush ice  

i. Telt 9x12 m 

ii. Stole + borde til 100 personer + 5 borde fra skolen 

iii. Hoppeborg blev flittigt brugt 

l. Regnskab 



 
i. I alt er der underskud på 4293 kr. det plejer at være noget større så 

det er positivt. 

3. Efterår/vinter folder, Vi har rettet en del i folderen og den er snart klar 

a. Vi afventer Banko 

b. Anders skal have noget med 

c. Print 

d. Omdeling 

4. Aktivitetshuset 

a. Status, lidt forsinket, så først klar til brug midt i november 

b. Udlejnings model 

i. Priser 

1. Udlejning fastlægges til 2500 kr. og 2200 kr. for medlemmer 

af borgerforeningen. Udlejning til lokale foreninger der ikke er 

tilknyttet borgerforeningen koster 300 kr. for åbne 

arrangementer og 600 kr. for lukkede arrangementer. 

Udlejnings priser og betingelser uddybes videre kommende 

materiale fra Aktivitetshuset. 

c. Køb af:  

i. Borde 

ii. Stole 

iii. Service 

iv. Teleslynge 

v. Lys til parkeringspladsen 

vi. Adgangskontrol 

d. Indvielse? 

5. Ny vejformand Brøndum Kirkevej: Gitta på Brøndum Kirkevej 10 har både 

Brøndum Kirkevej + Hemvej  

6. Nye tilflyttere, der er to på Niels Åges rute på Bakken  

7. Evt. 

Næste møde den ?. november kl. 19.00 hos Maiken 

 


