
 
CVR nr. 40149872 

Mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Bestyrelsesmøde d. 04.10.2021 

Tilstede var: Kristine Stonor-Bugge, Arne Jensen, Jens-Christian Nielsen, Søren Doose, Erik 
Hansen, Susanne A. Nielsen og Susanne S. Nielsen 

Afbud fra Benny Olsen 

Dagsorden: 

1. Med Kristine som nyt bestyrelsesmedlem skal vi konstituere os. 
2. Godkendelse af referat fra 18. august. 
3. Evaluering af Sct. Hansaften. 
4. Planlægning af maddag og vælgermøde tirsdag den 19. oktober. 
A. PR: Trykte aviser, hjemmeside, Facebook, gadesælger, andet. 
B. Spørgsmål til kandidaterne. 
C. Velkomst. 
D. Lyd: Henrik. 
E. Ordstyrer: Poul O. 
F. Bordopstilling. 
G. Andre opgaver som vi skal tale om. 
5. Spilledag på Birkely. 
6. Velkomstpakker. Hvem vil afløse Anja? 
7. Gave til Anja. 
8. Næste bestyrelsesmøde aftales. 
9. Eventuelt. 
 
Jens-Christian blev valgt til ordstyrer. 
 
Ad 1.  
Kristine blev budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. 
Vi konstituerede os som følger: 
Jens-Christian Nielsen, formand 
Erik Hansen, kasserer 
Kristine, Susanne A, Susanne S og Søren medlem af bestyrelsen. 
 
Ad 2. 
Referatet fra sidste møde godkendt.  
 
Ad 3. 
Alle var enige om at Sct. Hansaften i det store hele forløb rigtig godt. Det blev taget godt imod, der 
var 106 tilmeldt til spisning. Der var så mange til bål, at det var svært at høre båltalen på hele 
området. Derfor blev det besluttet at vi til næste år er nødt til at have et højtaleranlæg. Der var 



derudover også andre forbedringsforslag. At vi sørger for at der er nok øl og vand også til salg ved 
bålpladsen og at vi fordeler de forskellige opgaver så en person har ansvaret for en opgave hele 
aftenen i stedet for at vi skifter fra den ene opgave til en anden hele aftenen. Der skal være 
siddepladser ved bordene til dem der selv kommer med mad. Der var lavet alt for mange poser med 
skumfiduser. Desuden skal vi være mange flere til at få aftenen til at fungere. Vi havde et 
underskud på ca. 1000 kr. 
 
Ad 4. 
Jens-Christian og Susanne S. har ansvaret for menuen til næste maddag d. 19. oktober. Denne 
maddag er der samtidig vælgermøde. 

A. Vi besluttede at Kristine er ansvarlig for opslag på de sociale medier som Facebook og 
Instagram. Desuden får vi fremstillet en plakat som bliver sat op i en ”gadesælger” ved 
DagliBrugsen, i VHG´s klubhus, i Laden ved kirken i Vetterslev og i kirkerne. Der bliver 
indrykket artikel til Lokalbladet, Susanne A., skriver den. Erik Hansen køber gadesælger. 

B. Overordnede spørgsmål til vælgermødet; trafiksikkerhed, Bybussen tilbage, Bosætning. Erik 
formulerer spørgsmålene. Spørgsmålene stilles til den kandidat, man vil have svar fra. 

C. Formanden byder velkommen. 
D. Henrik sørger for lydanlæg 
E. Poul Otto Nielsen er ordstyrer til vælgermødet. 
F. Vi aftalte at der opstilles borde på den brede led i den bagerste ende af salen, resten af 

bordene opstilles som vi plejer til maddage. 
G. Poul Otto Nielsen sørger for en pause under mødet . 
H.  

 
Ad 5. 
Vi foreslår en spilledag d. 16. januar 2022, kl. 13.00. Den afholdes i Birkely. Tages med som punkt 
på næste møde. 
Ad 6. 
Vi fortsætter med vore velkomstpakker, Susanne S. afløser Anja. Susanne A. laver liste over 
indholdet i pakkerne, Søren Doose deltager med uddelingen. 
Vi køber en gave til Anja som tak for hendes arbejde i bestyrelsen. Susanne S. bestiller. Gaven 
afleveres til næste maddag, hvor Anja deltager. 
Ad 8. 
Næste møde den 2.11.21 kl 9.00 hos Kristine, Næstvedvej  
Ad 9. 
Peter Pihl og Kim Ekmann vil måske gå ind i bestyrelsen. 
 

 
 


