Refereat d. 17/8 2021 kl. 19
Deltager: Nanna, Susanne, Torben, Anna-Maria og Pernille
Fraværende: John og Lise
1. Godkendelse af dagsorden og ref.
• Ok
2. Floorball- opstart 09-08-2021?
• Vi ”glemte” opstarten – undskyld - men vi kommer stærkt tilbage mandag d. 23/8.
Nanna laver opslag på Facebook.
3. Efterårs Arbejdsdag
• D. 11/9. Der er forskellige arbejdsopgaver som skal løses. Her i blandt grus, flis,
vinduespudsning, vedligeholdelse af legeplads osv.
• Nanna laver et opslag på Facebook.
4. Halbal i Møllehøjhallen- Status, mangler, mm.
• Henvendelser om flere biletter, men vi har udsolgt - dejligt. Der mangler småindkøb,
ellers er vi klar. Søndag d. 12/9 kl. 11 er der fællesmøde i Møllehøjhallen for alle de
frivillige ift. Detaljeret planlægning. Fredag d. 24/9 fra kl. 15 skal vi bruge så mange
frivillige hænder som muligt til at gøre klar til festen – det gælder sceneopsætning,
bar, pyntning, sætte borde op osv.
5. Fester- ungdomsfester, fester generelt?
• Torben er ny kontaktperson for forsamlingshuset, og skal kontaktes hvis der er
problemer. Vi retter i lejekontrakten at vinduerne SKAL holdes lukket. Torben
snakker med de omkringliggende naboer.
6. Tilflyttere; 1 årlig velkomst i forsamlingshuset?
• Ikke umiddelbart stemning for det.
7. Toilettet på legepladsen, ved drivhuset – hvor skal opgaven ligge?
• Vi henvender os til Kim ift. At få ham til at løse opgaven.
8. Køkkenmaskine- og generelt brug af penge fremadrettet.
• OK
9. Opvaskemaskinen- sæbe?
• Vi henvender os til Anny
10. Byvandring: (kaffe og kage).
• 5. september
o Mødested kl. 13 ved kirkens parkeringsplads. Der forventes 50-60.
o Bestyrelsen er vært ved kaffe/te og kage ved dambruget i Rindsholm kl. 15
o Anna-Maria + Susanne + Pernille bager kage
o Anna-Maria + Susanne + Pernille hjælper med at brygge kaffe i drivhuset
og køre det til Rindsholm
11. Skralderuten; Hvornår og hvem deltager?
• Lørdag d. 16/10 kl. 11. Nanna laver opslag
12. Julebage?
• Lørdag d. 4/12

Der kan bages i forsamlingshuset eller tages med hjem. En portion er 500 g. og
koster 50 kr. Brunkagehuse ”koster” 2 portioner. Medbring selv kageruller,
udstikkere osv. Der skal bestilles på forhånd. Verdens bedste bagere står for dejen,
lokale småkager.
• Der kan købes gløgg til en billig penge.
13. Beboerbladet
• Pernille laver indlæg
14. Status fra udviklingsudvalget
• Der er sendt en ansøgning ift. Trafikdæmpende foranstaltninger gennem Sdr. Rind.
Der er intet nyt ift. Cykelsti gennem Rindsholm.
15. Status på Ansøgninger
• Vi har søgt knap 30.000 hjem til et nyt legetårn, og har endnu en ansøgning ude. Vi
håber at kunne realisere projektet inden årets udgang.
16. Evt.
• Ingen bemærkning
•

