
Bestyrelsesmøde d. 29/1-18 ang. planlægning af fastelavn d. 11/2. 

Deltagere: Joan, Emma, Kai, Ditte 

Afbud: Per og Irene 

Vedr. Fastelavn:  

- Indkøb:  

o Ditte har købt tønder, køller og kroner 

o Irene køber fastelavnsboller, kaffe/the, Juice, krus, servietter, slikposer, fastelavnsris og fyld 

til tønder som aftalt. Irene afleverer indkøb hos Kai, som medbringer det til skolen.  

o Per køber reb til tønder 

- Nøgler til skole: Ditte aftaler udlevering + gennemgang af alarmer/lokaler i ugen op til fastelavn. 

Spørg evt. pedel om han vil være til stede mod gratis kaffe og fastelavnsbolle. Aftal aflevering af 

nøgler. Husk at spørge til borde/stole + lån af køkken og kander.  

- Fastelavnsboller: 2 gratis fastelavnsboller ved 2018 medlemsskab eller ved indmeldelse på dagen. 

Kai medbringer opdateret liste, hvor vi kan strege ud.  

- Priser: Kaffe/the/juice 5 kr. Fastelavnsbolle 10 kr. Emma laver A4 skilte til borde med info om priser 

og mobilepay nummer samt reklame for gratis fastelansboller imod medlemsskab.  

- Vi mødes kl. 12 på skolen. Vi starter mødet med at fordele opgaverne (borde, stole, tønder, kaffe 

osv.).  

- Ditte får fat i pengekasse hos Tina.  

- Kai medbringer megafon 

- Program for dagen:  

o Velkomst i hallen v/Ditte: Info om inddeling af hold. Slikposter til børn bag efter. Kaffe + 

fastelavnsboller bag efter – husk gratis fastelavnsboller v/medlemsskab. Overrækkelse af 

kattekonge+kattedronning bag efter. Husk ikke åbne/tage fat i andre døre på skolen, da der 

er alarmer. Husk generalforsamling d. 26/2.  

o Tøndeslagning 

o Uddeling af slik  

o Kroning af kattekonge + kattedronning v/Ditte  

o Kaffe + fastelavnsboller 

- Hjælpegruppe: Vi søger efter 2 x 2 hjælpere til at sætte borde og stole op og ned.  

 

Øvrigt:  

- Emma henter foldere til husstandsomdeling v/malericentral når de er færdige. Per aftaler evt. 

betaling med Malericentral.  

- Emma har skrevet plakat til Rema vedr. Generalforsamling.  

- Henvendelse fra Jens Keldsen vedr. Juletræet. Han har tilbudt at indkøbe og plante nyt juletræ af 

anden type efter vejledning fra 2 planteskoler (pris 1-2000 kr). Vi har besluttet at takke ja til dette 

tilbud. Kai hjælper Jens med det praktiske.  

- Generalforsamling d. 26/2: Emma laver formandens beretning. Vi mangler minimum 2 nye til 

bestyrelsen/suppleanter.  


