
Referat fra KLB møde den 13. december 2022 
 
1.  Endelig godkendelse af referat fra sidste og forrige møde 
     Begge godkendt. 
  
2.  Godkendelse af dagsorden. 
     Godkendt. 
  
3.  Evaluering af  juletræstænding. 

Lidt uorden i forløbet omkring at skulle ”trække hen”  for at tænde træet sammen med Julemanden, og             
at man ikke kunne høre musikken derhenne. Folk blev ved træet, og nåede derfor ikke tilbage, før 
præsten havde startet sin tale. 

    Derfor til næste år:  
    Forslag om en pavillon til risengrødsbord og musik placeret langs væggen tæt på juletræet, så   
arrangementet bliver mere samlet.  

    Vedr. Musik leveret af Joel Pepke –  
    Philip informerer:  Mundtligt tilsagn fra Joel om medvirken igen næste år.   
    Desuden lidt mere styr på, hvor julemanden gemmer sig, når der bliver kaldt på 
    ham. Han var for langt væk til at høre kaldet.  
    Aftalen med julemanden blev i sidste øjeblik lidt usikker pga. arbejde, derfor  
    må en sikker løsning aftales til næste år. 
    Julemandens ”kane”  - i år 4 kasser på en sækkevogn - måske kan man låne en  
    trækvogn i en børneinstitution til slikposerne. 
    Vedr. færdigpakkede slikposer lykkedes aftalen ikke helt med Brugsen  - heller  
    ikke  i år - trods en klar aftale. Derfor endnu engang ekstra tjek til næste år. 
    Sanghæftet fint, dog ønsker fra nogle publikummer om flere sange. 
    Måske en optræden fra Børnehuset med sange. Thure spørger allerede nu i Børne- 
    huset, om det er en mulighed, at børnene optræder næste år. 
    Arrangementet i øvrigt OK og hyggeligt. Antal deltagere – ca. 250-300. Der blev delt 100 slikposer ud. 
    Antal af julesange i julehæftet skal revideres og der skal evt. tilføjes flere sange.  
    F.eks. Bjældeklang, Søren Banjomus, Sikken voldsom trængsel og alarm eller Nu har vi altså jul igen. 
    Begrundelse: Flere voksne ville gerne synge lidt mere med på Joels glade musik. 
  
4. Nytårstaffel d. 4.2.2023  -  Invitationer og til hvem 
    Der foreligger en liste over inviterede fra tidligere. Denne revideres med aktuelle til årets nytårstaffel. 
    Budget: Antal ca. 50  pers. - pris pr. kuvert 300 kr.,  hertil kommer drikkelse. 
    Invitationen: Udfærdiges af Jacob Nissen og sendes dels på mail og dels levering i postkasser. 
    Maden fra Hos Casper: Jacob Dam undersøger pris og bestiller. 
    Lokale KIF-center: Jacob Nissen bestiller fra kl. 16 d. 4.2. til næste formiddag Kl. 11. 
    Videre planlægning på kommende møde. 
  
5. Eventuelt 
    Jacob Dam informerer: Der er kommet glas i dør til gymnastiksalen. Mangler dog 
    stadig at døren rettes op. Tjekker med Bornglas. 
    Christine minder om, at der har været katte i salen. Tjekkes at de er kommet ud. 
    Jacob Nissen spørger til de nyplantede træer på Bedegadevej, hvilke 3 vi selv skal 
    vande – Christine: de 3 yderste ud af byen. Jacob Nissen vil gerne vande, og tager     
    kontakt til Carsten Holm om dette.  
    Christine informerer: 
    Vedr. herboende ukrainere. 
    Ægtefællen til en af beboerne i centret har fået lov at rejse hertil i bil, bl.a. på  
    betingelse af at komme tilbage med humanitær hjælp. Er her i 14 dage.  



    Der er udvist stor gavmildhed fra mange i form af babymad, bleer, hygiejne-   
    artikler m.m. men også pengedonationer, som er vekslet til euro som hjælp til  
    benzin til hjemturen. 
  
6. Næste møde og forplejning 
     17.1.2023 kl. 18.30 i KIF centret.  – afbud fra Jacob Nissen 
     Jacob Nissen best. lokale. Stedet valgt, så vi  har mulighed for at varme gløgg og æbleskiver. Det er  
     overskud fra nisseopsætningsarrangementet, hvor kun 15 deltog (ca. halvdelen  
     af forventet). Skyldtes helt sikkert snevejret. 
      
  
     Ref. Mildred 


