
Aktivbestyrelsesmøde 10.09.19    Ref. nr. 159 

 

Tilstede: Charlotte T, Tommy, Hanne, Christina og Sheirko 

Afbud: Charlotte B og Maria 

 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Charlotte T 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Nyt fra 

Intet nyt 

 

4. Evaluering af Børnefesten 24.08.19 

- Det var en rigtig god fest, der blev udleveret 280 billetter. Der var også 

rigtig mange voksne. Vejret var fantastisk og alle var glade 

- Der var god opbakning før og under arrangementet fra klubberne, selvom 

der var flere der blev væk. Desværre var der ikke så mange tilstede da der 

skulle ryddes op 

- Evt. kun udlevere billetter iflg. med en voksen og forevisning af 

sundhedskort 

- Kun udlevering af billetter ét sted 

- Pressetelt til fotografering af børn 

- Dan-lej skal have 300 cones med til candyfloss – dette er bestilt 

- Popcorn kræmmerhuse er for store, vi løb tør for popcorn – til næste år 

bruger vi bæger i stedet for 

- Næste Børnefest bliver d. 22.08.20 

- Reklamere for at det er halal kyllingepølser 

- Forslag om isbil. Dan-lej kan desværre ikke levere, men det kan et andet 

firma. Dette er godkendt – isbil er bestilt 



- Der er ok fra Dan-lej, Onkel Bobs pølser, tryllekunstneren og Einer 

(ballondyr). Ansigtsmalere kan først bookes senere på året/foråret 

- Der skal indkøbes sprittusser 

- Vi laver enkelte billetter og clipser dem sammen (sodavand, popcorn, 

candyfloss, pølser, is og airbrush tattoo) 

 

5. Motionen 

Christina ønsker at der for fremtiden er tilmelding af nye medlemmer den 

sidste uge i måneden samt evt. rundvisning. Beboerne må/skal respektere 

telefontiden. Anbefalingen er, at Christina ikke tager telefonen uden for 

telefontiden 

Christina ønsker, at brikkerne bliver åbnet op så medlemmerne kan komme 

ind i hele åbningstiden. Dette ønskes, da hun bruger meget tid på hele tiden 

at ændre medlemmernes tildelte tider på grund af diverse årsager. Hun 

mener ikke det vil give problemer, da medlemmerne er gode til at respektere 

de gule tider 

Det godkendes, men medlemmerne skal informeres om, at det kun er en 

prøveordning og at det evt. bliver lavet om på et tidspunkt, hvis det er 

nødvendigt 

Ellers går det godt 

 

6. Ansøgninger 

AMJK har på budget 2019 fået bevilget kr. 6.000,00 til arrangementer.  
Dette beløb har AMJK bedt om at få overført til køb af inventar.  
AMJK skal præsentere et detaljeret budget (der skal stå hvad de 
ønsker indkøbt, antal, pris pr. stk. samt samlet pris), såfremt dette kan 
godkendes af Aktivbestyrelsen, kan beløbet overføres - der MÅ ikke 
bestilles/indkøbes noget før klubben har fået accept 
 
AMJK har på budget 2019 fået bevilget kr. 7.500,00 som tilskud til 
Ungdomsafdeling. 
Dette beløb har AMJK bedt om at få overført til køb af inventar. 
Dette beløb er godkendt på budgettet til en Ungdomsafdeling og da klubben 
ikke har fået gang i selve klubben endnu og dermed heller ikke har en 
Ungdomsafdeling, har Aktivbestyrelsen afvist deres ansøgning. Beløbet vil ikke 
kunne overføres til andet brug 
 



Mail sendt til AMJK 15.09.19. 
 

7. AT 

Motionen, det sørger Christina for 

 

8. Evt. 

- Få fjernet halvtaget samt bænken mellem pavillonen og Aktivbestyrelsen, 

Motionen og Billarden 

- AMJK skal holde døren ind til kælderen lukket, der er blevet stjålet 2 barstole 


