
Referat fra Venskabsby arbejdsgruppe møde 26. aug. 2021 

Til stede: 

Jette Ulstrup, mødeleder. 

John Lomholdt, Uffe Elbæk, Birgit Christensen, Ulla Jæger. 

Holger Pedersen, ref. 

Afbud fra Poul Larsen og Carsten Mikkelsen. 

 

0:  Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

     Da sidste års tur blev aflyst, og forberedelserne til dette års tur har været forsinket på grund af KV19, 

     er der nu brug for at arbejde hurtigt og effektivt. 

1:  Valg af referent til møderne, da der ikke mere stilles ansat fra kommunen til rådighed.               

     Valgt blev Holger. 

2:  Samarbejde i arbejdsgruppen – hvordan styrker vi samarbejdet. 

     Drøftet hvordan alle kan byde ind på de forskellige opgaver. 

3:  Hvordan går det med Støvring Gym. Og musicalen – der er udleveret en lånt CD til dem – hvor forefindes  

     den og er Gym. kommet videre med ideen. 

     Der er i mellemtiden kommet ny rektor på Gym. og John tager kontakt og finder ud af hvordan det går. 

4:  Fodbolddrenge besøg fra Gelenau. 

     Der kommer 15 drenge og 7 voksne søndag den 29. aug. og de rejser igen lørdag den 4. sept. 

     Drengene indkvarteres i klubhuset i Terndrup og Idrætsforeningen sørger for de sportslige  

     arrangementer.  Arbejdsgruppen laver mad til gæsterne søndag aften og torsdag aften. Gæsterne sørger 

     selv for øvrige forplejninger, dog arrangerer arbejdsgruppen grillfest fredag aften, hvor der er  

     tilmeldingsfrist  onsdag aften. 

5:  Juletur 2021. Pris for turen. Arbejdsskema for turen gennemgås. 

     Der satses på 48 personer og egenbetaling bliver nogenlunde som sidst på 1.650 -1.700 kr. 

     Turen afvikles fra 10. til 13. dec. 2021. 



     Der hjemtages tilbud fra vores lokale busselskaber, og vandrehjemmet i Gelenau. 

     Randi Gregersen fra Rebild Kommune laver udkast til avisannoncer i uge 41, med tilmelding senest 

    fredag uge 42.  

     De forskellige programpunkter blev drøftet. De forskellige muligheder overvejes.  

     Der arbejdes med at arrangere aftensmad på turen derned, i stedet for sen aftensmad på  

     vandrehjemmet. Uffe undersøger. 

     Der undersøges alternativ løsning om mad på hjemturen, idet ”madpakke fra vandrehjemmet” ikke er et  

     hit. 

6.  Eventuelt. 

     Næste møde fastsat til tirsdag 5. okt. kl. 18.30 i administrationsbygningen Støvring. 

      

 

 

 


