
Referat Bestyrelsesmøde den 31/8 21 
 

1. Siden sidst: evaluering af sangaften 2/6 og udflugt til Kerteminde 27/6 
Sangaftenen var en succes. Folk var glade, og det var spændende. 
Til næste gang vi skal holde noget i Polymeren, skal vi huske mikrofon og højtaler.  
Udflugt var en rigtig god dag i Kerteminde. 

 
2. Er alle tilfredse med de poster de fik ved sidste møde i bestyrelsen 

Birgitte kan ikke skrive referat i øjeblikket – Annemette Alban vil gerne overtage tjansen indtil 
Birgitte kan igen.  
Lisbeth opfordrer til at vi får sendt et referat af vores vellykkede arrangementer til 
Midtfynsposten – f.eks med billeder.  – Annemette Alban har ansvaret for det – dvs Annemette 
sørger for at det bliver gjort, skal ikke altid gøre det selv.  
 

3. Planlægning af bytte-bog-cafe: datoer og planlægning, tovholder Birgitte. 
10/10 21 kl 14.00 – 16.00    Birgitte laver plakat, og Anne Mette O laver kage.  
 

4. Planlægning af læseklub: datoer og planlægning, Tovholder Susanne 
Datoer og bøger er planlagt 

 
5. Foredrag med john Juul Henriksen, Tarup Davinde I/S 28/10 kl 19-21 tovholder Birgitte 

og Lisbeth. 
Birgitte lave plakat – AnneMette hænger dem op. 
Vi laver tilmelding via PlaceToBook – til 42 mennesker. Så kan vi også selv komme med. (der 
kan være 50 mennesker i orangeriet)  Lisbeth spørger Mai om hun vil gøre det.  
Det kommer til at koste 25 kr for ikke medlemmer og er gratis for medlemmer.  
Kaffe og kage serveres til alle.   AnneMette O, Susanne og Katrine bager kage. 
Vi mødes kl 18.00 på Biblioteket.  
 

6. Det lille bibliotek 
Bogskabene er hængt op i Årslev hallen.  
Birthe laver en lamineret plakat med info til at hænge op ved bogskabene.  
Vi afhenter bøger og får skabet kørt hen til røde kors butikken.  Lisbeth, Susanne og 
AnneMette mødes den 11/9 kl 9.30  - AnneMette med kaffe 
Bøger sættes i boghylderne 11/9 i samme ombæring. .  – vi tager billeder den 11/9 og sender 
dem til Katrine som lægger dem på Facebook  
Lisbeth spørger om Røde Kors vil lave et samarbejde om at levere nye bøger indimellem, mod 
at få deres navn på vores Plakat.  
 

7. Kommende arrangementer drøftes: 
Fortælle arrangement for børn.  AnneMette O undersøger om vi kan lave aftale med nogle 
børnefortællere. 
AnneMette O undersøger hvad spektaklet udbyder – dans? Skuespil?   Forårs arrangementer 
 
 Ang lokal gåtur – Katrine vil undersøge om en der fortæller uhyggelige historier om Møllehøj.  
Dette er et efterårs arrangement til 2022. Vi taler videre om det til næste gang.  
 
Tur til Nr Broby bibliotek for alle medlemmer.   Gerne kort efter generalforsamling.  Arrangeres 
til næste møde.  
 

8. Fotografering af vores nye gruppe til folder:  Vi må tage nye billeder ved næste møde.  
  
 

9. Eventuelt:  Næste  møde 2/11 kl 16.00 på biblioteket – der skal tages fotografi.  
 
 



 
 
 
 
  


