
Referat af møde i INFO/Eventgruppen mandag den 22/11 2021 

 

Deltagere: Ulla, Jette A, Asbjørn, Lotte, Jane, Mette og Jette P (referent). 

 

Juletræstænding 

 

På lørdag ved 10-tiden går Lotte på Torvet og informerer eventuelle lopper  om  pres behov for borde fra 

kl. 14.30. 

 

En fra Ricco tænder juletræet. 

 

Mette følger op på køb af kopper. 

 

Moto lyd og donationer er OK. 

 

Mette tjekker op på følgende: 

Verli – opstilling af træet, TMF – juletræsfod, strøm og ManoCrew 

 

Der skal opsættes 3 højtalere, 1 ved bordene og 2 til børnekoret ved træet. 

 

Grundet Corona opfordrer vi til at undgå dansen om træet og i stedet at holde god afstand til andre 

familier. 

 

Gryder: 

Jette A, Asbjørn, Lotte 2 stk. og Jette P 2 stk.  HUSK også opøsere. 

 

Jette P sender julesange til Mette til print – 200 stk. 

 

Nytårskur 

 

7/1 2022 i Beboerhuset. Det bliver grundet Corona med tilmelding, og der skal vises Coronapas ifølge 

gældende regler. 

 

Indgang kun via salen. 

 

Da Beboerhuset åbner kun for os, skal vi undersøge, om de vil sælge drikkevarer fra caféen – Mette 

kontakter Søren. Jette P sender bestilling på Cava og sodavand til velkomst. Der skal opstilles scene under 

vinduerne. 

 

Foreløbigt program: 

18.30 dørene åbnes 

19.00 velkomst v/Poul 

19,05 Rockus 

19.25 nytårstale v/Jette Wilhelmsen, Joannahuset 

19.30 Lynetteholmen – Frode 

19.35 Nyholm – Asbjørn 

19,40 Stormflodssikring – Kirsten 

19.45 Jette P runder af og fortæller om valg til CLU 

20.00 Anerkendelsesprisen uddeles 

20.30-21.00 quiz 



21.15 musikalsk indslag 

23.00 tak for i aften 

 

Jette P kontakter Frode og Kirsten. 

 

Jette A informerer Jette Wilhelmsen om aftenens program. 

 

Projektor: 

Billedkavalkade 18.30-19.00 

Specifikke fotos 19.30-20.00 

Visualisering af begrundelse for Anerkendelsesprisen 20.00. 

 

Der skal købes: 

Gevinster til quiz – Asbjørn. 

Duge, servietter, serpentiner, fyrfadslys, stanniol og chips i portionsposer. Kontakte Confecture om 

champagnetrøfler - Jette P. 

 

Budget skal gerne være udarbejdet inden næste møde, som er mandag den 6/12 kl. 13.00 hos Jette P. 

 

 

 

 

 

 


