
Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening  

Torsdag d. 31/5-18  

 

Tilstede: Per, Maria, Helle, Emma  

Ordstyrer: Emma  

Referent: Emma 

 

Emne Status Beslutning/husk 

Status på bestyrelsen Helle Sundahls udtrædelse af bestyrelsen. Vedtægterne giver mulighed for 
5-7 bestyrelsesmedlemmer, 
hvorfor vi fortsætter med 6 
bestyrelsesmedlemmer. Der er 
altså ingen suppleanter, der 
træder ind i bestyrelsen aktuelt. 

Sundhedsuge Helle, Troels og Emma har holdt møde og 
besluttet, at fortsætte med planlægning af 
en sundhedsdag i efteråret.  

Helle, Troels og Emma 
fortsætter med at arbejde på 
planlægning af arrangementet.  

Sankt Hans Sankt Hans afholdes på pladsen ved 
legepladsen nordøst for bageren.  
 
Vi har modtaget tilladelsen til at afholde 
Sankt Hans samt alkoholbevillingen.  
 
Deltagende fra bestyrelsen:  
Emma, Maria, Hanne, Helle (fra kl 16) og 
muligvis Ditte.  
 
Program: Pladsen åbner kl. 17, båltale kl. 
18.30, båltænding kl. 18.45, pladsen lukker 
kl. 21.  
 
Mad: Vi stiller telt og borde op som en 
salgsbod. Forsøger at låne/leje grill af Leif 
Hesselvig som tidligere. Vi sælger: 
Grillpølse m. brød 15kr 
Frankfurter m. brød 20kr 
Pølsebrød 5kr 
Pizza 10kr 
Juice 5kr 
Sodavand 10kr 
Øl 10kr 
 
Indkøb: 
Rema1000: 
100 frankfurtere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne ringer til Leif Hesselvig, og 
spørger til lån/leje af stor grill 
 
Maria laver prisskilte til boden 
 
Maria tager skraldestativ med 
 
Maria, Emma og Helle tager 
pølsetænger med 
 
 
 



100 grillpølser 
200 pølsebrød (store) 
200 plastikkrus 
20kg grillkul 
2 ruller affaldssække 
4 pakker vådservietter 
3 håndsprit 
4 remoulade (store) 
4 ketchup (store) 
3 sennep (store) 
2 kasser engangshandsker 
1 pakke køkkenrulle 
4 flasker vin 
 
Bager:  
4 plader pizza 
 
Harald Nyborg el. lign.: 
Strips 
2 vanddunke a  ca. 15 L 
 
ABC:  
150 Is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydanlægget virker, Per ved hvordan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rema1000 udlåner deres hoppeborg til os. 
Vi afventer svar på om vi selv skal stille den 
op, eller hvornår vi kan afhente den. 
 
 Vi spørger Mogens tømrer eller 
Malericentralen om vi må låne strøm til 
arrangementet. 

Emma bestiller varer hos 
Rema1000 til afhentning på 
dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria bestiller pizza ved bageren 
til afhentning på dagen.  
 
Helle køber ind i Harald Nyborg.  
 
 
 
 
Emma køber is i morgen og 
afleverer dem hos Per, som kan 
opbevare dem indtil Sankt Hans.  
 
Per har fryser, vi kan bruge til 
Sankt Hans til is.  
 
Emma har fryser til drikkevarer, 
vi kan bruge til Sankt Hans.  
 
Per instruerer Troels i opstilling 
af lydanlægget. Troels tager 
herefter anlægget med hjem 
indtil Sankt Hans, hvor han 
medbringer det og installerer 
det.  
 
Maria laver playliste og tager 
tablet med til musik.  
 
Emma arrangerer afhentning af 
hoppeborg.  
 
 
 



 
Der bydes velkommen af et 
bestyrelsesmedlem.  
 
Joan Hansen har sagt ja til at holde båltale.  
 
Bålet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hekse 
 
 
 
 
 
 
Der laves plakater til reklame ved 
institutioner samt Rema1000. Plakaterne 
indeholder programmet, således at de kan 
bruges til at hænge op på pladsen også.  
 
Der teases for Sankt Hans på Min Landsby 
og facebook aktuelt. Senere kommer 
programmet. Skal boostes på facebook hver 
uge.  
 
Aktuelt ser det ud til at der kommer 4 
bestyrelsesmedlemmer til arrangementet. 
Vi får brug for minimum 7 personer til 
arrangementet; 2 passer grillen, 4 passer 
boden, 1 har overblik på pladsen samt 
henter ekstra varer i Rema1000.  
 
Vi mødes kl 14 på pladsen d. 23. juni.  
 
 

 
Per får styr på strøm inkl 
forlængerledninger.  
 
 
Hvis Ditte er frisk, byder hun 
velkommen.  
 
Per laver ”scene” af 2 paller. 
Afleverer disse til Emma en af 
dagene op til Sankt Hans.  
 
Kai mødes med Torsten Troelsen 
og besigtiger træet og får 
placeret bålet efter anvisning fra 
Svend Erik Blaabjerg. Kai sørger 
for, at der er noget let 
antændeligt i bålet også.  
 
Per afleverer to stk. 
gasbrændere til Troels til 
båltænding. Troels medbringer 
disse på dagen.  
 
Uklart hvem der tænder bål.  
 
Ditte har skaffet heks fra 
Snejbjerg Skole og Maria har 
skaffet heks fra Engbjergskolen. 
De finder selv hver i sær ud af, 
hvem der transporterer heksen 
til pladsen.  
 
Maria laver plakater og spørger 
Malericentralen, om de vil printe 
12 stk. A3 for os.  
 
 
Maria laver reklamer, Emma 
lægger det på facebook.  
 
 
 
Emma spørger efter hjælp i 
frivilliggruppen.  
 
Måske Leif, Måske Mie og Martin 
 
 



Der vil være fællessang. Lene har ikke 
mulighed for at synge for. Man må google 
teksten, hvis man ikke kan den.  
 
Pengekasse og vekselpenge 
 
Vi stiller ikke borde og bænke op. For 
meget transport. Folk opfordres til at tage 
tæpper el festivalstole med.  

 
Forinden har Emma hentet ting 
på lageret 
 
Maria forsøger at finde nogen til 
at synge for.  
 
Emma kontakter Tina 
 
 

Flagdage Byfest Helle uddelegerer 
 

Indkomne mails Mie holm Nielsen er blevet spurgt af 
Torben (Rema) om vi vil hjælpe med at få 
en bænk til Kløvertorvet. Torben vil hjælpe 
økonomisk. 
 
Lene Stagstrup ønsker at vide, om 
byfestudvalget må sælge lodsedler  til Sankt 
Hans. Det må hun godt.  
 

Vi tager det op på næste møde. 
 
 
 
 
Emma svarer.  
 

Border rundt Intet aktuelt.   

 

 


