Referat ABAF møde 2/6 2021
Til stede: Karin, Asmund, Hans, Helle, Thomas og Julie
1. Fuldmagt til Liv i landbyerne
Den udsendte fuldmagt underskrives for nu, med en forventning om at den revideres snarest muligt i
samarbejde med LIL. Julie tager sig af sagen fremadrettet.
2. Velkomst af nye tilflyttere:
Velkomst til de nye ovenpå slagteren. Hans tager sig af det!
3. "Alken Åbner" 12. juni!
Helle og fredagsbarholdet har helt styr på baren hele dagen. Vi bakker op ift. opsætning på dagen.
Programmet ligger på alken.dk og der er stor tilslutning fra de forskellige grupper.
ABAF bestiller en dobbeltpavillion som bruges på dagen og fremadrettet til byfest mm. Julie bestiller og
sender regning til Asmund.
4. Startskud på arrangements-kalender for 2021/2022
Vi har følgende i kalenderen: Søren Ryge i november, band er booket til byfest, ny lyrik-aften arbejdes der
på. Vi er blevet kontaktet af flere f.eks. Tradish, som har besøgt os før. Julie påbegynder et arbejde med at
lave en mere fyldig arrangementskalender for 2022.
5. rengøring af toilet på fællesplads
Maja kan ikke længere gøre rent. Hvem kan så? Hans spørger Liv! Og indtil da gør vi det selv. Helle ser på
det inden 12/6. Asmund undersøger lyset på toilettet og sætter højtryksrenseren derned.
6. generalforsamling planlægger vi at afholde 8 september.
7.kommuneplan: kommuneplanen tages op af liv i landsbyerne den næste tid, karin holder sig informeret og
vi kigger ind i om der skal redigeres i det der allerede er på kommunens hjemmeside.
8.hjertestarter - karin har undersøgt abonnementsløsninger. Vi kan spare penge hvis vi selv kan udskifte
batteri når det er aktuelt. Karin vil spørge en person til at være ansvarlig for at vedligeholde hjertestarteren,
hvis vi skulle købe en via abonnement.
9. Fællesspisning planlægges at kunne starte i september i samarbejde med Anne Grethe, der informeres
d.12 juni.

