Aktivitetslaugets Generalforsamling 2010.
Dirigent: Inger
Referent: Bente

Beretning:

I det forløbne år har vi haft følgende aktiviteter i Lauget:
Arbejdsdag
Tirsdage med forskellige aktiviteter; havevandringer, spil, gåture, banko og fællesspisning.
Sankt Hansfest.
Sommerfest.
Sensommerfest hos jens Arne
Julekomsammen og juletræs‐tænding.
Fastelavn.
Affaldsindsamling.
Forårsfest hos Jens Arne.

Der har været god opbakning til alle arrangementer og det har været rigtig hyggeligt med mange fælles
oplevelser.

Ny bestyrelse: Valgt for det følgende år: Christa, Bente og Gerda. Valgt for de næste to år: Rikke og Jesper.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde, men ny kasserer er Christa.
Regnskab: Overskud siden sidste års generalforsamling på 1.947,00 kr. Aktivitetslaugets formue er pt
11.147,18 kr. revisor godkender regnskab.
Brugerbetaling: Leveres i kuvert i Christa`s postkasse. Familier pr husstand 200,00 kr. Enlige voksne over 18
år 50,00 kr.
Vand‐og ølansvarlig: Karen K maj og juni. Niels Erik juli. Videregives på sidste tirsdag i måneden.
Arbejdsdag: 13/6. Følgende personer har sat sig på at tage ansvar for planlægning af opgaverne og
indkøb af materialer. Der er brug for at flere personer deltager, så sæt kryds i kalenderen og vær med til at
forskønne vores allesammens dejlige legeplads.

Male legehus – Sonja
Forplejning – Christa, Sheila, Gerda.
Nyt tag – Niels Erik og Frank. Det gamle tag skal afmonteres på tirsdagene op til
arbejdsdagen. Vi hjælper alle til.
Luge og klippe – Henny og Karen K
Det lille bjerg glattes – Rikke.
Ny skurvogn – Frank og Niels Erik. Vi har besluttet at købe den ene af Franks’s skurvogne og
han har tilbudt at levere den. Den skal stå det samme sted men vi skal have afmonteret og
fjernet den gamle. Nogen forslag?

Sommerfest: 14/8. Vi fordeler opgaver ved fællesspisning i juli. Det er dog allerede bestemt at vi gentager
succesen fra sidste år med olympiade gaderne imellem. Østerskovvej skal have chancen for at få revanche.
Christa, Sheila og Bente arrangerer olympiaden.
Eventuelt:
Der klages over hundebæ i haverne. Hunde skal ikke gå frit omkring og det er ejernes ansvar
at medbringe høm høm‐poser og benytte dem når man lufter sin hund.
Vi har en fantastisk hjemmeside her i byen som kan benyttes af os alle. Jesper er IT‐ansvarlig og diverse
indlæg kan mailes til ham. Han vil meget gerne have billeder fra sommerfester og andre aktiviteter fra
årene i Låsby St. og lave en billedside til hjemmesiden. Hans emailadresse: jesper@laasby‐station.dk

Hilsen bestyrelsen.

