Bestyrelsesmøde ABAF. 3. maj 2022.
Til stede: Julie, Helle, Anna, Andreas, Asmund, Jens.
Afbud: Karin.
Dagsorden:
1. Byfest.
2. Arrangement med irsk band.
3. Skanderborg Kommunes Kulturaften.
4. Shelterpladsen.
5. Legeredskaber på fællespladsen.
6. Skt Hans.
7. Samarbejde med øvrige foreninger.
8. Alken.dk.
9. Evt.
1. Byfest.
Der skal startes en byfestgruppe. Julie og Jens er indtil videre i gruppen.
Band til byfesten skal på plads snarest. Det er vurderingen, at behov/ønsker til band
efterhånden kræver en udgift på over 15000 kr. Julie har nogle muligheder for at finde
noget på det nuværende niveau, og påtager sig at afsøge disse snarest.
Vi holder i den forbindelse fast i, at det er vigtigt, at byfesten giver et fornuftigt overskud.
2. Der har været forslag om arrangement med det irske band, Tradish. Ikke noget konkret
endnu. Vi overvejer at uddelegere til en arr.gruppe.
3. Vi er inviteret til kommunens kulturaften 23.9. Tema: ’Kulturen i bevægelse’. Hvis vi
skal indgå, skal vi lave et oplæg til arrangement senest 20.5., endelig deadline 13.6. , 23.
september. Der kan søges kulturpulje. Vi taler om et kor- og fællessangsarrangement som
en oplagt mulighed. Julie bringer ideen videre til en relevant person.
4. Der har været henvendelse fra Bendt Nielsen, om at shelterpladsen kommer på
udinaturen.dk. Asmund har skrevet til udinaturen.dk.
5. Fællespladsen/legeredskaber. Asmund orienterer: Lille balancebane, sagen er hos
kommunen og er på vej. Rammerne for samarbejdet mellem ABAF og Skanderborg
Kommune vedrørende fællespladsen er ved at blive afklaret. Vi afventer dette.
6. Skt. Hans 23.6. Vi fastholder modellen fra sidst med arrangement ved Vædebro. Tages
op igen næste gang.

7. Samarbejder med øvrige foreninger. Corona mv har sat det tværgående aktivitet lidt i
stå. Vi vil gerne tage tråden op igen mht. uformelt møde/samvær mellem de tre foreninger
mejeri, købmand, abaf.
8. Alken.dk. Andreas orienterer: alken.dk rykker over på en ny server, som skaffer mere
plads, flere muligheder, gør det mere smart, åbner for nye funktioner. Det koster
formentlig mellem 1500-2000 kr. pr. år.
Overvejelse om event der kan eksponere alken.dk, - som jo i år fylder 15 år! - , og måske
rejse nogle penge, med quiz, div. indslag til mv. Dette gøres i forbindelse med
sommerfredagsbaren, som der afholdes fredag d. 10. juni ved barhuset på fællespladsen.
9. Evt. Godnat.
/Jens

