
 

Møde i Støtteforeningen Byen i Byens Venner 

Mandag den 21. 1. 2019 klokken 17.30 
 
Til stede: Bente Hansen, Else Vinther, Elsebeth Østergaard, Ole Andersen, Poul Jacobsen, MarieLouise 
Børresen 
 
Dagsorden 

1. Spisning 
2. Revidering af folder 
3. Evaluering af julemarkedet 

 Priser 
4. Brev til Nellie 
5. Ansøgninger 
6. Regnskab 
7. Eventuelt 

 

Referat 
Ad 1. Sandwich fra Ruteren. 
Ad 2. 
Folderen blev revideret. Vi vil bede personalet i de forskellige bofælleskaber om at præsentere den nye 
folder for beboerne ved et husmøde eller lignenede, så såvel personale som beboere bliver bevidste om, at 
der er mulighed for at søge midler til fælles arrangementer. Envidere at de kan tegne medlemskab. 
Ad 3. 
BV havde mindre indtjening ved deres salg af æbleskiver, gløgg m.m end sidste år. Vi diskuterede, 
om priserne skal sættes op. Eksempelvis fra 15 til 20 kr for æbleskiver og gløgg. Forslaget medtages til 
planlægningsmødet med BV. 
Salget af lodder gav en god fortjeneste. 
Som tak til butikkerne i Aalestrup og Farsø for fine gaver til lotteriet, har vi haft en annonce i to 
lokale aviser. 
Det er dyrt at annoncere, men vi synes, det er vigtigt at sige tak offentligt, så vi vil fortsætte med at 
annoncere. Måske kan vi søge om et tilskud til annoncen fra banken. Det skal forsøges næste år. 
Ole kom med en ide om en mulighed for at øge indtægterne: En stor gave (eller flere), som kan 
vindes til sidst ved udtrækning af tal. 
Ad 4. Brev til Nellie. 
Vi skrev et brev som tilkendegav en stor tak for den kæmpe indsats, hun har foretaget som leder af 
Byen i Byen og for et rigtig godt samarbejde. 
Ad 5. Ingen ansøgninger 
Ad 6. Regnskab. Beholdningen er p.t: 81.433,61kr. 
Ad 7. Eventuelt 

 Den 27.5. Klokken 17.30 er næste møde. 

 Skal vi repræsenteres ved karnevallet den 5. juni. Bente spørger BV, om vi kan være med, have en 
lille rolle. 

 Teltet, som vi plejer at låne til kræmmermarkedet, har vi fået foræret af Byen i Byen. Det skal nu 
have en grundig rensning. 



 

Ole vil gerne tage ansvar for rengøringen sammen med Poul Erik og sørge for, at teltet er klar til 
markedet. 

 
Referent 
Marie-Louise Børresen 
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