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Referat af møde den 22. juni 2020 

 

Deltagere: 

Anne Sofie Bouert, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Birgit Christensen, Poul Larsen, Ulla Jæger, Uffe 
Elbæk, Niels Larsen (ref.) 

Afbud: 

John Lomholdt 

 

1. Mødeleder 

Anne Sofie. 

 

2. Referat fra seneste møde  

Godkendt. 

 

3. Økonomi 

Ansøgning om ekstra midler og svar  

Efter ansøgning har direktør Charlotte Larsen bevilget et ekstrabeløb på 10.375 kr. udover 2020-
budgettet på 31.800, således at årets budget nu udgør 42.175. 

Frem til dagens møde er der i 2020 forbrugt 2.914 kr. (julefrokost og tilbageføring af Angelikas deltager-
betaling). 

I ansøgningen er der budgetteret med: 

10.000 kr. til besøg af fodbolddrenge 

15.000 kr. til arbejdsgruppens besøg i Gelenau 

15.000 kr. til juletur til Gelenau 

2.175 kr. til forplejning ved møder 

Deltagerbetaling for juleturen sættes op til 1.650 kr. 

Jette nævnte, at det er vigtigt allerede nu at reservere plads på vandrerhjemmet til årets juletur den 11. 
til 14 december for at sikre værelser med bad. Niels kontakter Gelenau. 

 

4. Besøg af fodbolddrenge 

1. Status lige nu 

Uffe afventer svar på, om gruppen kommer. De får frist til den 1. juli. 

Planen er ankomst søndag den 19. juli om aftenen og afrejse fredag den 24. juli om morgenen. Gruppen 
består af 15 10-årige drenge og seks ledere/forældre. 

Gruppen overnatter i klublokalerne i Terndrup, og arbejdsgruppen finansierer morgen- og aftensmad.  

Uffe har taget fri i uge 30 og forventer, at forældrene selv i princippet står for de praktiske opgaver. Der 
er ingen forventninger om, at resten af arbejdsgruppen skal hjælpe ved besøget. Uffe kan dog ringe, hvis 
han får brug for hjælp. 
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Programmet er afhængigt af gruppens ønsker om udflugter og er derfor ikke fastlagt endnu. Der kan 
arrangeres stævne med Terndrups U11 drenge. Der kan også arrangeres noget med Ravnkilde. Carsten 
tilbyder at skaffe en kamp i Suldrup. 

Uffe forsøger at skaffe sponsorat fra Spar Nord i Terndrup, evt. til præmier. Carsten har gode forbindel-
ser til Jutlander Bank, som muligvis kan støtte. LO Rebild har bevilget 4.000 kr. til udflugt. Drengene skal 
besøge 3F i Aalborg, hvor de får en fodbold, en t-shirt og en drikkedunk.  

Fårup Sommerland vil måske lade forældrene komme gratis ind. Forslag om at undersøge om Djurs 
Sommerland giver rabat. 

Vedr. presse har Uffe kontakt til TV2 Nord og Nordjyske. 

 

2. Penge til fortæring til gæsterne, hvad skal der gøres? 

Der er afsat 10.000 kr. i alt til besøget. Pengene kan kun overføres fra kommunen ved indlevering af 
kvittering. Uffe aftaler, at Brugsen og købmanden sender en samlet regning efter opholdet. Derved und-
gås, at medlemmer af arbejdsgruppen skal lægge ud. 

Brugsen og købmanden vil blive opfordret til at sponsorere madvarer. 

 

3. Officiel velkomst ved repræsentant fra kommunen? 

Officiel velkomst ved borgmesteren mandag den 20. juli kl. 10. Niels arrangerer. 

 

5. Næste møde  

Tirsdag den 8. september kl. 16.15 – 18.15 i byrådssalen i Støvring. 

 

6. Evt. 

Ligebehandlingsnævnet spørger, om der er yderlige kommentarer til klagen om, at vi annoncerer med, at 
juleturen ikke er egnet for gangbesværede. Enighed om, at der ikke er yderligere kommentarer. 

Trods henvendelse til Corinna er der ikke kommet mail fra arbejdsgruppen i Gelenau. Jette kontakter 
Norbert. 

 

 


