
Referat fra lokalrådsmøde 22. juni 2017 
 

1. Status v. kassereren 

Vi skal have styr på formalia over for banken if. til at Jan er vores kasserer. 

Anja hjælper Jan med at få papirarbejdet på plads, så Jan kan sende de nødvendige informationer til 
banken. 

  

2. Pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre 

Hvad er det vi har fået penge til, hvad er de indledende tanker og drøftelser med VIF. 

Ideer? 

Udpegning af kontaktperson fra lokalrådet omkring arrangementet. 

Hyggeklubben?: Kirsten Brødbeck. Starter dog først op i oktober. 

Bankospil: Reklame til bankoaftenerne. 

Strikkeklubben/landsbykællingerne: Anna skal have reklamer med 

Børneklubben: Anja skal have reklamer med 

Ottestrup mv.: Gitte skal have reklamer til omdeling 

Sønderup mv: Helene skal have reklamer til omdeling  

”Passive deltagere” er velkomne. Spisning af snitter efter hver gang. 

Skriv på FB. - Anja 

 

3. Sommerpicnic den 16. august – 3. onsdag i august 17.30 mødes vi, spisning kl. 18 

Planlægning – hvem gør hvad og hvornår 

Stor grill og kaffemaskine – Anja 

Drikkevarer – Dorrit 

Grillkul, kaffe og plasticsække – Anja 

Menighedsrådet: pølser og tilbehør og musik – Anna er allerede i gang 

Kunsthåndværk: opfordre til at folk tager noget med til en udstilling. 

Skriv på FB også med opfordring om at tage deres kunsthåndværk og husflid med. 

 

 



4. VestermoseFestival – sommeren 2018 

VIF er også begyndt at snakke om en VestermoseFestival. 

Skal vi arbejde videre sammen med VIF om at indkalde til interessentmøde? 

25. august, 1. september eller 8. september. – 25. august bliver det ikke, for der kan VIF’s formand ikke 

Lokalrådet giver mad og drikke. 

 

5. Spørgsmål om lokalbladet udarbejdet af Tine 

Tine har udarbejdet nedenstående spørgsmål til en brugerundersøgelse om lokalbladet. Vi skal kigge dem 
igennem og justere, så de kan sendes rundt til bladets øvrige interessenter. 

Spørgsmål til de der kender bladet: 

- Kender du bladet? 
- Læser du det? 
- Bruger du bladet aktivt 
- Kan du nemt finde det du søger? 
- Er der info som du mangler/ efterspørger? 
- Foretrækker du andre måder at få info på? 
- Format – størrelse og skrift 
- Har du ideer til at gøre bladet mere interessant, vedkommende, attraktivt  

 

Spørgsmål til de der ikke kender bladet: 

- Hvorfor læser/bruger du ikke bladet? 
- Hvad kunne få dig til at læse det? 
- Hvad tror du bladet indeholder? 

Sættes op i ja-nej kolonner… 

 

6. Mødedatoer til kalenderen 

Møde om lokalbladet - forslag: den 23. august, 31. august, 5. september 

Møde om VestermoseFestival – forslag: se pkt. 4 

 

7. Eventuelt 

Anja skal sparke til Søren skoleleder om hjertestarter og skab. 

Ansøgning om hjertestarter til Trygfonden, obs. ansøgningsfrist. Anna undersøger pris for vedligeholdelse. 
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