Referat af medlemsmøde d. 12. Februar 2020
Fremmødt var: Søren B. – Lone – Torben – Mai-Brit – Lars – Kirsten – Tina – Lisa –
Steen – Lise – Birgit – Karsten
1. Opfølgning på referat af sidste møde
- Pkt. 4. E-mail om Meet the Locals. - Følg op hos Laila: Birgit
- Meet the Locals: Flere mener, det skal holdes på Skansen
2. Nutella Dag
- Ingen reaktion fra Ferrero’s hovedkontor i Sverige. Der rykkes for svar. Lise og
Steen prøver at få respons, når de skal på messe i feb.
3. Idé fra Grethe Skalkam: Sejle turisttur med de tre båd-kvinder som ligger i Hals.
Som en tak for de har ligget godt og trygt hele vinteren i Hals
- God idé. Birgit taler med Grethe
4. Aktiviteter i feb.-mar.
- Opfordre Hals Avis til at skrive om det, der sker
- Aktiviteter i Ulsted: Sport – leg – hygge i Hallen. Lørdag 15. februar. - Kan evt.
kopieres i Hals.
- Birgit kontakter Bjarne ang. bowling
- Idé med en rute rundt i byen med fx hinkeruder, X og bolle, skak m.v. – Evt. med
afstikker til pizzaovnene bag skolen
- Vigtigt at hverve frivillige til begrænsede tidsrum, så det bliver overskueligt
5. Påsken
- Påskehareløb. Se pkt. 4 i referatet fra mødet d. 8. Januar
- Tina: Idé med ensartethed. Fx til Påske, pakke med gul løber, gule hatte m.v. til
butikkerne – Også i forb. med Skansespillet. Synge. - Bestyrelsen
6. Facebook og hjemmeside
- Karsten refererede fra mødet om FB og hjemmeside d.
- Søren B: Golfklubben har 25 års jubilæum i maj
7. Eventuelt
- Idé med fastelavnsarrangement – evt. golfklubben – inde eller ude.
- Der er 2 fiskekonkurrencer: Kystcup d. 25. april og Fjordræs d. 16. – 18. Oktober
- Fisketegn: Lodsens Datter – Kirsten undersøger, om Ny Form også kan lave det

