
Møde i Støtteforeningen
Byen i Byens Venner

Mandag den 27.9. 2021 klokken 17.30
Kantinen på Globen

Til stede: Bente Hansen, Ole Andersen, Else Vinther, Lene Kristensen, Tina Dinnesen, Mette (fra 
Globen).

Dagsorden:
1. Spisning
2. Planlægning af julemarked. Mette fra Globen og Tina fra administrationen deltager
3. Synliggørelse af foreningen (PR)
4. Konstituering af foreningen
5. Evaluering af kræmmermarkedet den 15. august 2021
6. Ansøgninger
7. Regnskab
8. Eventuelt

• Vi kan købe 20 stole for 10 kr pr. stk. Oveni får vi resterende, som står på loftet i Blære 
Forsamlingshus

• Næste møde

Ad 1. Sandwich fra Ruteren

Ad 2. Julemarked lørdag den 27.11
Markedet begynder på Globen klokken14, hvor BV band spiller. Salg af lodder begynder klokken 
14.15. Gaver afhentes klokken 14.45.                                                                                                 
Globen sender en skriftlig invitation til beboere og pårørende fra Globen. Invitationen kommer også
ud via indbydelsen til den traditionelle julefrokost, som botilbudene sender ud.                                  
Administrationen (Tina) sørger som sædvanlig for kontakten til de forretningsdrivende, som 
sponserer gaverne til lotteriet.
Der var enighed om, at prisniveuet fra sidste år, er fornuftigt. Vi drøftede muligheden for mere salg. 
Mette tilkendegav, at Globen kunne prøve at lave flere boder med et større udvalg. 
Det blev besluttet ikke at lægge arrangementet på Facebook, kun at takke sponsorerne ad den vej.

Ad 3. Synliggørelse af foreningen.                                                                                                         
Til en begyndelse vil et tættere pr-samarbejde med Byen i Byens administration give mulighed for 
bedre synlighed. Tina vil gerne pr. mail videresende indbydelser og diverse oplysninger.
Kommunikation til pårørende kan fremover også foregå gennem facebook. 
Lene opretter en lukket facebook gruppe til formålet.
Else opretter en box i mobile pay, så indbetalinger går ind på foreningens konto og ikke på Elses 
private.

Ad 4. Konstituering                                                                                                                                
Bente fortsætter som formand, Lene blev næstformand. Else er fortsat kasserer, Louise sekretær og 
Ole menigt medlem.
5. Kræmmermarked tages med på et punkt til næste møde. Vi skal drøfte priser, hvad vi skal sælge 
og underholdning.

Ad 6. Ingen ansøgninger

Ad 7. Regnskab                                                                                                                                      
Ej udleveret.



Ad 8. Eventuelt
• Vi siger ja tak til køb af stole fra Blære Forsamlingshus.
• Næste generalforsamling. Louise og Lene er på valg.

Som vedtægterne ser ud nu, kunne Henning Hansen godt være valgt ind i bestyrelsen som ven til 
Byen i Byen (jfr. generalforsamlingen 22.9.21.) Nuværende bestyrelse foreslår, at det alene er 
pårørende, der kan være i bestyrelsen. Dette kræver en vedtægtsændring, som skal på dagsordenen 
til næste generalforsamling.

• Næste møde: den 28.2. 2022.
Referent
Marie-Louise Børresen


