
Referat af lokalrådsmøde 14/8 2019 

Fællesskabende fuglekasser – Besøg af Bjarne Petersen og måske Palle Nygaard 
• Status på aftaler 
• Intro- og videndelingsaften (dato ikke på plads før senere i aften, men det bliver i uge 37 eller 38) 

o Sted: Sorterup Mødesal 
o Mad og drikke – Dagmar mad, Martin drikkevarer, Anja småkager, kaffe og tebreve, fløde, 

sukker, servietter 
o Oplæg – Palle og Bjarne, 2*3 specialøl - Jan 
o Tilmelding – Anja og Jan koordinerer og melder til Dagmar mandag  
o Andet – Aftale med Gitte at vi gerne vil ind 17.40 – Anja, liste man kan skrive sig på med 

interesse for at adoptere – Anja 
• Byggedag den 28/9 (det var den dag flest kunne deltage) 

o Sted: Tømrer Jens Mortensen, Hallelev 
o Indkøb af mad og drikke – Sandwich Dagmar, Martin supplerer drikkevarer ved behov 
o Indkøb af materialer – Anja og Martin (K) 
o Andet praktisk – Jens 3 specialøl, Jan indkøber 
o Tilmelding – Anja og Jan melder antal til Dagmar 
o Andet, Førstehjælpskasse Anna 

·          

Førstehjælpskursus 26/10 2019 
• Sted: Sønderup Mødesal 
• Status på aftaler 
• Indkøb af mad og drikke – Dagmar sandwich, Martin drikkevarer, frugt og grønt til formiddagen 

Anna/Anja 
• Hvem repræsenterer lokalrådet, tager i mod og står for det praktiske på dagen? Anna og Anja tager 

køkkenet 
• Andet, tilmeldingsfrist torsdag den 17. oktober, meldes ud på facebook og hjemmesider 

·          

Sommerpicnic 
• Opsamling på aftaler fra sidste møde – nogle udeståender? 

o Reklame: 
· Anja: Skilte (teksten sendes til Martin) 
· Martin: Hjemmeside 
· Anja: Facebook 

o Indkøb mm: 
· Anja: grill, grilltænger, grillkul, kaffemaskine, kaffe og te, skraldesække evt. 

pavillion til grillen 
· Martin: 3 ks øl (30 stk.), 30 blandet brikjuice, 50 ½-liters sodavand (blandet) 
· Menighedsrådet: pølser, brød, lidt kartoffelsalat samt dyppelse 
· Landsbykællingerne, salatskåle 

• ”Underholdning”: 
o Dagmar: Snakker med Lis og Sven om ”spillemænd” – Anja sender børnesange til Dagmar, 

Dagmar samler sangsæt med kællingerne 
o Anja: Linedance – kommer måske 

• Andet: Reklamere for at man gerne må tage husflid med under armen 
·          

Invitation til temamøde om FNs verdensmål – nogen, som vil med? 
 Anja sender invitation videre til lokalrådet, del gerne med menighedsråd mv. 
 

Eventuelt 
Næste møde 5. september 
Lokalblad – samle op på antal blade 



 

Redekasser materialer 
Hulbor: 28mm, 32mm og 50 mm 

Skruer galvaniserede torx 40 mm og 50 mm 

Vandfast tagfiner krydsfiner 122*244, 16 mm (med not og fjer), BC kvalitet 

Ståltråd – tynd blomstertråd 

1 bøtte maling, vandfast træbeskyttelse 

Pensler  

Mejsekasser – 7 pr plade 

Stærekasser – 5 pr plade 

Falkekasser – 3 pr plade 

Uglekasser – 2 pr plade 

• 4 plader til mejsekasser = 28 kasser 
• 3 plader til stær = 15 kasser 
• 2 plader til falke = 6 kasser 
• 3 plader til ugler = 6 kasser 

I alt 55 kasser 

Kort med på dagen – lamineret A3 


	Referat af lokalrådsmøde 14/8 2019
	Fællesskabende fuglekasser – Besøg af Bjarne Petersen og måske Palle Nygaard
	Førstehjælpskursus 26/10 2019
	Sommerpicnic
	Invitation til temamøde om FNs verdensmål – nogen, som vil med?
	Eventuelt
	Redekasser materialer


