
Rørup Sogneforening, Bestyrelses referat fra møde den 12.nov. 2019.  

Til stede: Kirsten, Finn, Connie, Jens. Fraværende: Frode 

Referat: referatet fra møde den 8.oktober blev godkendt. 

Afholdte arrangementer: 

-indvielsen af bålhytte og multibane: vel besøgt; ca. 45-50 deltog trods dårligt vejr. 

Kommende arrangementer: 

- Fællesspisning den 22.nov:                                               58 tilmeldte. Udmærket antal. 
- Der anvendes grå duge og røde servietter. Kirsten køber blomster og servietter. Hvidvin, sodavand 

og stanniol købes i Rema 1000 af Finn, der også indkøber specialøl og rødvin. 
- Bestyrelsen møder på dagen kl. 10.00 til borddækning mv.  Finn ringer til Jens efter spisningen.  
- Bestyrelsen har vedtaget, at dets medlemmer ikke betaler for spisningen! 
- Støtteforeningen afholder Børnebanko 30.nov. kl. 12.30. Der tilmeldt 10 børn og 12 voksne. 
- Juletræs tænding den 30. november kl. 15.30: Finn holder tale. Juletræeter er gave af Viggo Larsen.  

- Nytårskur for alle frivillige: Besluttet gentagelse i jan.2020. Evt. den 25. jan.         -      
Arrangement forår 2020:  tænkes afholdt i slut- marts! Finn har undersøgt flere emner, der enten 
er for dyre eller er optaget lang tid frem. Der arbejdes videre med andre forslag til foredrag, blandt 
andet redaktør Anders Mariager fra Svendborg. 

Regnskab pr 31.10: 

Overskud: 47378,71 kr. Husets overskud:18267,45 kr. Likvide midler: 329155,61 kr. 

Connie tvivler på, at der fremover kan veksles mønter i Totalbanken pr. 1.januar 2020. Vi afventer. 

Cykelstativet: bliver pt.renset og malet. Bliver herefter sat op ved holdeplads ved skolebus på 
Skolevej. Skal fastgøres! 

Plakatrammer: bliver opsat i nær fremtid tre steder: legepladsen, bålhytten og vores garagebygning. 

Ambassadørordningen:  Kirsten ophører med arbejdet i Grønnemose. Jens overtager, men ophører i 
resten af sognet. Jens spørger Inga Andersen, om hun vil fungere som ambassadør i Ålsbo.  

Eventuelt: der indkøbes branddasker og brandtæppe til bålhytten, ved Finn. 

 Forespørgsel: Ivan Sørensen fortsætter som redaktør af Rørup Nyt. Ønsker dog hjælp til at skaffe 
annoncører til bladet. Tak for det! Bestyrelsen ønsker, at Hjemmesiden for sogneforeningen bibeholdes!  

Annoncepris: 1helside: 800 kr. pr. gang. En 1/4 side: 800 kr. pr. år; 200 kr.pr. gang. Mindre format: 100 kr.   

Næste mødedato: tirsdag den 10.december kl. 14. 

 

Referent: Jens Bartholin 

  


