
Her følger referat af bestyrelsesmøde d. 17 maj 2022 hos Jette. 
 
Godkendelse mm. er på plads. 
 
Tilstede Jette, Holger, John og Uffe 
 
1. Jette var på besøg på borgmesterkontoret.  Borgmesteren var positiv omkring vores 
arbejde, men fandt ikke plads i sin kalender angående besøg i Gelenau for tiden, han er 
dog inviteret til Gelenaus jubilæum næste år og spurgte til, hvad vi ( kommunen) kunne 
bidrage med og Jette foreslog evt, Røverne fra Rold hvilket borgmesteren fandt som en 
god ide, er der andre ideer, meld ind med dem.  Angående logistik til jubilæet, må vi se på 
senere, da vi som arbejdsgruppe ikke deltager i hele jubilæet, da det varer en uge. Der 
skal tænkes transport, overnatning, deltagelses antal dage m.m.  Økonomi. 
Jette bad borgmesteren om at reservere datoerne for juleturen og gerne tager med 
derned, det er et godt signal omkring venskabsby samarbejdet, at vor borgmester deltager 
i juleturen. 
 
2. Angående skolesamarbejdet, John har snakket med Torben fra Sortebakkeskolen. 
Han og Else Nørgård ville gerne have været i Gelenau, for at udbygge samarbejdet men 
Corona har stoppet dette. John fornemmer, at det mest er Else som er aktiv inden for dette 
arbejde, måske vi skulle lade hende komme mere på banen/hjælpe hende med at skubbe 
på, selvom Torben er så god til tysk( hans elever kommunikerer med eleverne fra Gelenau 
på engelsk ). Ang. gymnasiet og det føromtalte skuespil er der lidt stille. Måske et 
spørgsmål om økonomi. 
 
3. Vi har fået mail fra Gelenau om vores besøg og det løber af stablen fra d.7 juni og til 10 
juni, 4 medlemmer af arbejdsgruppen kører i privat bil til Gelenau. 
På mødet blev det vedtaget at Angela, Holger, Jette og Uffe tager turen til Gelenau. 
Hvis vi kan, vil vi under besøget besøge en sølvmine og et hammerværk men hovedsaglig 
drejer det sig om samtaler med arbejdsgruppen fra Gelenau. 
Desuden vil vi forsøge at få in put til indholdet af kommende juletur 2022. 
Hvad er vore forventninger til samarbejdet,,,, og deres.samarbejde på ældreområdet, 
skole, sport og fritid. HAR DU GODE IDEER SÅ RING TIL Jette, så vi kan få dem med 
derned. 
 
4. Angående vores samarbejde med fodbolddrengene/lederne, så ved vi, at de kommer 21 
august og kører hjem d. 27, som det ser ud for nuværende, men vi tager det som det 
kommer, der kan komme noget i vejen inden da.  Vi arrangerer fodboldkampe igen i år, et 
hold fra Terndrup og så spørger vi Haverslev,  om vi kan komme til dem og spille en kamp, 
vi kunne sagtens få flere kampe, men lederne fra Gelenau vil gerne holde sig til 2 kampe, 
de træner mange gange, mens de er her, men de vil også gerne have frihed til at tage til Ø 
Hurup og bade og de har også den sædvanlige tur til Skagen og Rubjerg fyr. 
Vi regner med  forplejning til den som sidste, ikke aftalt endnu, forplejning ved ankomst  
søndag aften, måske torsdag og slutte med at grill aften fredag, som afsked, vi for det på 
plads mens vi er i Gelenau. Klubhuset i Terndrup har godkendt besøget. 
 
5. Der er blevet spurgt til telefonliste, vi holder os til e-mail og den liste som vi bruger pt. 



 
6. Næste møde er 19 oktober kl. 19.00, hvor mødet afholdes meldes ud senere, da vi 
arbejder på evt. medlemskab af til Frivilligcentret, men her er der noget omkring 
nøgle/afhentning m.m.. 
 
Vi besluttede at annonce til Juletur 2022 skal i aviserne i uge 39 og tilmelding fra 10 okt. til 
23 okt. 
 
God sommer 


