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Referat af møde i venskabsbyarbejdsgruppen den 1. oktober 

2019  

 

Til stede:  

John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Birgit Christensen, Niels Larsen (ref.) 

Afbud: 

Henrik Christensen, Birgitte Wilsted Simonsen, Uffe Elbæk, Poul Larsen 

 

1. Mødeleder: Birgit Christensen 

 

2. Referat fra mødet den 3. september blev godkendt 

 

3. Revideret venskabspolitik 

Teksten blev godkendt. Når der er tilføjet en indholdsfortegnelse sendes politikken ud sammen med mø-
dereferatet.  

Jette sender den reviderede politik til Gert Fischer, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og Rasmus 
Rask, næstformand, og beder om et møde. 

 

4. Opfølgning på udlåning af trabant til Rebildcentret 

Jette kontakter Niels Moes for at præcisere, at enten skal bilen ind at stå, eller også opsiger vi aftalen og 
beder om at få trabanten fragtet til Terndrup. 

 

5. Juleturen til Gelenau 13.-16. december 2019 

 

Fra arbejdsgruppen deltager følgende inkl. ledsagere: Birgit og hendes mand, Carsten, John og Hanne, 
Jette, Uffe og Ulla, Henrik, Niels. I alt 10 personer. 

Andre reserverede pladser: Leon og Ingeborg Sebbelin, Else Nørgaard (Skørping Skole), Torben Glavind 
Kusk (Sortebakkeskolen), Angelika Hamer (tolk), repræsentant for idrætsforeningerne (Carsten beder om 
assistance fra sekretæren for Fritidsrådet), repræsentant fra Huset i Skoven. I alt 7 personer. 

Jette undersøger, om der i Gelenau findes en pendant til vores SFO-ordning. 

Sidste frist for forhåndstilmeldinger er onsdag den 23. oktober. 

 

Programønsker til Gelenau 

Arbejdsgruppen er enig om at nedtone julemarkedsdelen en smule til fordel for et mere aktuelt historisk-
kulturelt indslag. Niels kontakter Gelenau og undersøger, om der kan arrangeres et oplæg med udgangs-
punkt i 30 året for genforeningen kombineret med et besøg i DDR museet. 

Følgende programforslag sendes til Gelenau: 

Lørdag den 14. december: 

Formiddag 

Ca. 1 time: Besøg på juleudstillingen i Depot Pohl-Ströher (uden guide) 
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Ca. 2 timer: Besøg på DDR museet og ”Dengang og nu - Hvordan vi oplevede genforeningen og dens 
følger”. Oplæg og spørgsmål. 

Bratwurst på julemarkedet 

Efter frokost ca. 2 timer:  

Julemarked, strømpemuseum, kniplingsudstilling, træskæring og modeljernbane 

Julekoncert i kirken 

Middag. (Vi spørger høfligt om det kan lade sig gøre at starte middagen relativt kort efter julekoncerten.) 

 

Søndag den 15. december 

Første prioritet: Besøg på Augustusburg inkl. frokost på restauranten 

Alternativt: Besøg i uranminen og hammerværket 

Eftermiddag: Annaberg med kirkebesøg og julemarked 

Middag: Restaurant Steinbüschel i Ehrenfriedersdorf. 

 

Om lørdagen arrangeres særligt program for lærerne, børnehaven og idrætsforeningen. 

 

Opgaver i forbindelse med turen: 

• Officielle gaver - Jette køber gaver. Max. 300 kr. pr. stk. 

• Éngangsservice - Jette 

• Forplejning til udturen - John køber sandwich fra Aldi 

• Tipskupon - Niels 

• Sanghæfte – Niels (forkortet version) 

• Gave til vinder - Jette 

• Spørgeskema - Niels 

• Skilte om nattevagt – Niels finder dem frem 

• Navneskilte – Birgitte 

• Kaffebrygning – Carsten, som også skaffer termokander 

• Indkøb ved grænsekiosk – Uffe og Carsten. Jette og Niels prøver i fællesskab at finde ud af, hvad der 
blev købt sidste år 

 

6. Økonomi 

Der står 69.584,20 kr. på kontoen – eksklusiv forplejning til aftenens møde 

 

7. Næste møde  

Tirsdag den 12. november 

 

8. Evt. 

Gelenau brandværnet er blevet inviteret til World Firefighter Games 2020 i Aalborg. 

 


