
Referat af møde i bestyrelsen for støtteforeningen
Byen i Byens Venner

Mandag den 05 februar 2018 kl. 17.30

Til stede: Bente Hansen. Else Vinther, Elsebeth Østergaard, Louise Børresen
Afbud: Ole M. Andersen
Dagsorden:
1. Spisning
2. Evaluering af julemarked (25 november 2017).
3. Kræmmermarked 2018
4. Ansøgninger
5. Regnskab
6. Eventuelt

• Næste møde
Ad 1.                                                                                                                                           
Sandwich fra Rutebilstationens Café.

Ad 2.
2100 lodder synes at være passende. Spørgsmålet er, hvor og hvornår det er bedst at sælge lodderne.
Der er mest ro på, når lodderne sælges i forbindelse med julefrokosterne på de forskellige bosteder, 
inden krybbespillet i kirken. Da man på Rosengården først holder julefrokost efter julemarkedet på 
BV, har det ikke været muligt at sælge lodder der, og man har oplevet, at der var få lodder tilbage, 
når festen begynder på BV.                                                                                                                     
Beslutningen blev, at vi igen i år sælger lodder på bostederne før kirkegangen og for at tilgodese 
Rosengårdens pårørende og beboere, sælger vi lodder her en time før krybbespillet.                           
Det er vigtigt, at dette pointeres i invitationen fra Rosengården til de pårørende.                                
Igen i år udleveres gevinsterne efter klokken 15 på BV.
Vi skal huske at sige tak gennem Vesthimmerlands Avis til butikker, der har sponsoreret gaver. 
Ugen efter festen skal annoncen i avisen. Det skal undersøges, om dette kan gøres gratis (Elsebeth).

Ad 3.
Tidspunktet er 1.7. 2018, formoder vi.
Vi er enige om at fortsætte med kræmmermarkedet, selv om indtægterne er små. Af den grund 
besluttede vi på sidste møde at sætte prisen op på kaffe m.m. og undersøge billigere indkøbspriser. 
Bente vil undersøge priser på pølser og tidspunktet for markedet. Louise finder ud af, hvad vi har på
lager.
Ad 4.
Ansøgninger: Der er ikke kommet ansøgninger.
Ad 5:
Regnskabet blev gennemgået. Ingen spørgsmål til regnskabet.
Ad 6.

• Jubilæum
Forskellige muligheder blev drøftet. Alle sammen for dyre.
Vi undersøger ”Den flyvende kuffert” med henblik på familiefesten (Louise).

• Maskot
Forslag sendt fra Ole om en maskot, som synliggørelse. Ideen drøftes til næste møde.

• Næste møde
Den 28.5. 2018, klokken 17.30 på BV.

Referent Louise Børresen




