
 

Møde i Støtteforeningen Byen i Byens Venner 

Mandag den 17.5. 2021, klokken 17.30 
 

Dagsorden 
1. Spisning 
2. Kræmmermarked 
3. Ansøgning 
4. Regnskab 
5. Generalforsamling 
6. Eventuelt 
 

Referat 
Ad 1. Sandwich fra Ruteren 
 
Ad. 2. Fra Biksen har man foreslået august som en mulighed for at holde kræmmermarked. Så vi besluttede 
at flytte arrangementet til en søndag i august, da vi regner med flere lempelser i forhold Covid 19, og at 
mange er vaccinerede til den tid. 
Bente kontakter Biksen vedrørende dato og Globen (Torben) angående musik. I forhold til august skal vi 
tage højde for konfirmationer i Aalestrup. 
Ole sørger for opstilling af telt og satser igen i år på hjælp fra nogle af beboerne samt andre gode kræfter. 
Endvidere undersøge Ole priser på borde og stole m.h.p. indkøb, da det er et tilbagevendende problem 
hvert år at skulle ud at låne. 
Louise spørger Rosengården, om vi må låne gasgrill, kander og lån af kaffemaskine. 
Else sørger for byttepenge, pengekasse. 
Bente adviserer på kontoret, hvad der plejer at ske m.h.t kagebagning. 
Vi skal have et skilt med opfordring til tegning af medlemskaber. 
M.h.t diverse indkøb henvises til huskelisten 
 
Ad 3. Ansøgning om en trampolin til Rosengaarden. 
Beløbet på 7000 kr bevilges med en opfordring til, at andre beboere fra de forskellige enheder Byen i Byen 
bliver inviteret til at bruge trampolinen, så flere får gavn af den, og så det sociale samvær, som pointeres i 
ansøgningen, fremmes. 
 
Ad 4. Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået. 
Vi mangler indtægter. Ingen nye medlemsskaber siden 2018 udover bestyrelsen selv og enkelte 
familiemedlemmer. Desuden er vi begyndt at betale negaive renter.Vi blev enige om, at spørge banken 
banken, om de til gengæld for den indtægt vil sponsorere nogle borde og stole til kræmmermarkedet. 
 
Ad 5. Generalforsamling: 
Vi afventer muligheden for at knytte generalforsamlingen til et arrangement for beboere og pårørende i 
Byen i Byen. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Hjælp til diverse arrangementer: Bente 
 



 

Næste møde: 
Den 27.9.2021, klokken 17.30. 
Bente kontakter Mette, som skal med til mødet. 
Referent: Marie-Louise Børresen 
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