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Bestyrelsesmøde den 2. november 2021 hos Jens Christian 

Til stede: Søren, Erik, Jens Christian, Susanne S., Arne og Susanne A. 

Afbud fra: Kristine og Benny. 

Referent: Susanne A. 

 
Punkt 1: Godkendelse af referat  
Der var rettelse til velkomstpakker. Foreløbig opbevarer Susanne A. dem. (Der var vist en til rettelse, hvem 
husker den?). 
Susanne S. sender det rettede referat til Erik, som sætter hoved på og lægger det på hjemmesiden. 
 
Punkt 2: Opfølgning på vælgermøde og maddag den 19. oktober 
Alle synes, det var et godt, velbesøgt vælgermøde. Men vi skal følge op på de emner, Borgerforeningen 
havde på dagsordenen. Erik får mandat til at gøre, hvad han synes, der kan gøres. Dog fratager det ikke 
andre i bestyrelsen til at tage initiativ til opfølgning. Vi talte om, at gå til politikerne efter kommunalvalget. 
M.h.t. bespisning fremover skal vi stadigvæk øse op med mundbind og handsker på. Vi har en aftale om, at 
vi stadigvæk mødes kl. 10 om formiddagen. Er det muligt, at noget af maden tilberedes dagen før, vil det 
være godt. De madansvarlige siger velkommen og fortæller om afviklingen af spisningen. Der kan også gives 
andre relevante oplysninger/nyheder m.m. Alle i bestyrelsen kan komme med indput. Vi aftalte, at vi skal 
begynde at indføre et gæstemedlemsskab til spisegæster, som er sammen med en, der i forvejen er 
medlem af Borgerforeningen. Et sådant medlemskab skal koste 10,- kr. Grunden hertil er, at vi gerne må 
tilberede mad til en forenings medlemmer ude at papir på det.  
Der var et overskud på ca. 700,- kr. fra mad og drikke. 
Borgerforeningen havde søgt Landsbyforums Temamidler til leje af Forsamlingshuset 3.000,- kr. og til 
trykning af plakater 600,- kr. Ansøgningen blev vel modtaget, og kassereren har modtaget 3.600,- kr. 
 
Punkt 3: Juletræstænding den 28. november 
Juletræerne fældes lørdag den 27. november, hvor vi mødes hos Lars kl. 10. Susanne har talt med Lars. Jens 
Christian taler med Søren Gøgehøj. Vi aftalte, at Lars og Søren hvert får et gavekort på 500,- kr. til Høm 
Dagli’Brugs. Jens Christian tager saveudstyr med. Der sættes lys på træerne. Hvem har dem? 
Tænding af juletræet i Høm: Erik og Jens Christian sørger for det praktiske. Susanne A. synes, der også skal 
købes lidt frugt til børnene. Når træet tændes synges ”Højt fra træets grønne top”. 
Tænding af juletræet i Vetterslev: Her synges også ”Højt for træets grønne top”. Der er ikke aftalt, hvem 
der sørger for kopier af sangen. Susanne A. har talt med Kirsten fra Seniorklubben. Igen i år står 
seniorklubben for det, der skal ske, når træet er tændt, og man går ind på Birkely. Susanne S. og Susanne A 
tager til Vetterslev. 
 
Punkt 4: Julefrokost den 10. december (samarbejde med Forsamlingshuset) 
Plakater sættes op, bl.a. ved Dagli’Brugsen og som Vælgermødeplakaten også i Vetterslev. Også plakat ved 
VHG. 



 
CVR nr. 40149872 

Mail: info@vetterslev-hoem.dk 
 
Prisen blev diskuteret. Også flere andre emner. Når Borgerforeningen fremover er med til sådan et arran-
gement, skal det på som punkt på et bestyrelsesmøde. Vi skal sikre, at alle får ejerskab og ikke kun besty-
relsen for Forsamlingshuset. 
Det bliver buffet (som det ser ud nu). Der skal være håndsprit på bordene og ved buffeten. Susanne A. er 
imod buffet. 
Hvem deltager fra Borgerforeningen: 
Søren fredag og lørdag. Erik fredag og lørdag. Susanne S. deltager ikke. Arne og Jytte havde først sagt at de 
ville deltage fredag og lørdag, men begge to har efterfølgende meldt fra. Jens Christian fredag og lørdag. 
Susanne A. fredag og lørdag. 
 
Punkt 5: Maddag den 15. december 
Der skal være julehygge med bl.a. julesange, julebordpynt og mandelgaver. Vi tilbereder ikke forloren and. 
Jens Christian og Susanne A. er madansvarlige. 
 
Punkt 6: Hvordan bruger vi Birkely? 
Vi skal henvende os mere til børnefamilier. Vi skal informere om Birkely til maddagene. Andre foreninger 
kan også bruge stedet. I forvejen bruger Ringsted Re-Design og Seniorklubben det. Borgerforeningen har 
besluttet en spilledag søndag den 16. januar 2022 kl. 13. 
 
Punkt 7: Hvordan kan vi bruge Café Ingeborg og hvem har kontakten? 
Vi vil gerne have et arrangement i april. Café Ingeborg har foreslået et arrangement, hvor børn skal 
tilberede maden. Det kan evt. blive i Forsamlingshuset.  
Susanne A. har kontakten. 
 
Punkt 8: Legeplads i Høm 
Det skal ikke kun være en ”legeplads” for mindre børn.  
Punktet skal på igen ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 9: Eventuelt 
Fra Landsbyforum: Der er nye medarbejdere i DGI og Ringsted Kommune. Der har været diskussion om 
frivillighedstimer. 
Fra Ringsted Re-Design: Anne herfra har foreslået et møde vedr. brug af Birkely. Borgerforeningen er jo ikke 
kommet i gang, så Susanne A. har skrevet, at der endnu ikke er behov for det. Merete har spurgt, om vi kan 
reklamere for Deres julesalg. Det vil vi gerne. 
Vi havde en diskussion om vores blad, LokalNyt: Fælles kalender med Menighedsrådet og om bladet evt. 
skal have et andet navn. 
 
 

 

 


