
 

Møde i Støtteforeningen Byen i byens Venner 

Mandag den 26.08.2019, klokken 17.30 
 
Til stede fra bestyrelsen: Bente Hansen, Ole Andersen, Else Vinther og Marie-Louise Børresen 
Fra Globen: Mette 
 
Dagsorden: 
1. Spisning 
2. Afsked med Elsebeth Østergaard 
3. Julemarked (BV inviteres til at deltage i mødet) 
4. Evaluering af kræmmermarked (30. juni) 
5. Afholdelse af generalforsamling 
6. Ansøgninger 
7. Regnskab 
8. Eventuelt - Næste møde 
 
Ad 1: 
Sandwich fra Ruteren 
 
Ad 2: 
Elsebeth blev takket for sin mangeårige og engagerede indsats i bestyrelsen. Ikke mindst som repræsentant 
og fortaler for den ældre del af Byen i Byens beboere. 
 
Ad 3: 
Julemarkedet på Globen (tidligere BV) er den 30.11.2019. Festen begynder klokken 14 og slutter 
klokken 16. 
Kontoret sender indbydelse ud, og Mette spørger Gitte fra kontoret, om hun vil sørge for at sende 
besked til butikkerne og dele ud, hvem der er ansvarlig for at hente gaverne i butikkerne. Støtteforeningen 
samler resten af gaverne ind torsdag den 28.10.2019, pakker ind og sætter numre på. Vi prøver i år at sælge 
alle lodder på Globen i lagerrummet, i stedet for ude i husene. Sidste år var overskuddet lille, så nogle af 
priserne skal måske ændres, og sodavandene skal 
indkøbes til billigere pris. 
 
Ad 4: 
Evaluering af kræmmermarked. 
Kun et lille økonomisk overskud, og noget mindre end i 2018. Fremmødet var mindre, selv om vejret var 
godt og der var mange kræmmere. Det blev diskuteret, hvordan man kunne skabe mere liv og tiltrække 
flere. En mulighed kunne være levende musik, som i 2017. Louise finder ud af, hvem musikeren fra dengang 
var. 
 
Ad 5: 
Generalforsamlingen udsættes til familiefesten i april 2020, da der jo ikke, som det ellers har været 
sædvane, bliver familiefest i september 2019. I forbindelse med familiefesten sælges også medlemskab. 
 
Ad 6: 
Ingen ansøgninger. 



 

 
Ad 7: 
Regnskabet blev gennemgået. 
 
Ad 8: 
Næste møde: Mandag den 24.02.2020 
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