
Referat den 2/9-2015 
 

Mødt: Katarina, Pia, Rikke, Nikita og Nikolai. 

Afbud: Liza. 

 

Sankt Hans Aften 

Det var en succes, dog vil vi gerne have det er dobbelt op på slush ice og popcorn næste år, da 
børnene kommer og vil have mere. Og så skal det være med en tidsbegrænsning på det. Vi vil evt. 
have en klovn/tryllekunstner, der skal underholde børnene med bland andet, ballondyr. Og evt. have 
en flødebolle maskine så vi kan lave en konkurrence for børnene, men det kan kun ske hvis vi er 
flere medlemmer eller hjælpere. Vi ved at vi har 10.000 kroner at, gøre godt for til næste år, så 
derfor vil det godt kunne lade sig gøre. 

Næste år skal det planlægges bedre, og det skal reklameres i bladet, da der ikke var mange der var 
klar over at vi stod der. 

Da der ikke var ro da vi skulle spiser, vil vi til næste år spise mellem klokken 18 og 19. 

Halloween den 30/31 oktober 

Der skal laves en ny tilmeldings planket hvor der skal være en ekstra underskrift på, der giver 
tilladelse til at tage billeder af børn til offentlig brug. Liza er den der er fotograf. 

I år er aldersgruppen 9-13 år. 

Der er snakket om at vi vil beklæde gulvet med sorte affalds sække for at skåne gulvet. 

Vi ved vi har 20.000 kroner at gøre godt for. Rikke vil gå ud og købe en fjernstyret edderkop. 
Nikolai vil sørge for at vi en boomblaster. Vi vil sørge for der er chips og frugt på bordene, som 
børnene kan tage lidt af. Og evt. en balje med popcorn. 

Programmet vil muligvis se sådan her ud: 

 Klokken 18-18.15: Døren åbnes. 
 Klokken 18.30-19: Spisning. Hjemmelavet mad. 
 Klokken 19-20.30: Konkurrencer. 
 Stopdans/Ballondans 
 Mumie. 
 Flødebollespisning/snørrespisning. 

 Klokken 20.30-21: Præmie udgivning til bedste udklædte dreng og pige. 
 Klokken 21: Slut. 

 

 



Andet 

Julen den 4/6 december har vi 25.000 kroner at gøre godt for. Næste år vil vi droppe julemanden, og 
finde en billigere løsning. 

Vi vil evt. købe en boomblaster, som vil blive låst forsvarligt inde, når vi ikke bruger den. Den 
koster mellem 2000 og 4000 kroner, man vi kan muligvis få den billigere, men det vil vi kigge på, 
på et tidspunkt. 

Åben hus 

Vi har planer om at holde åben hus den 18 november, og den 11 november vil vi sætte os sammen 
og planlægge dagen. 

Ideen er at vi gerne vil have flere medlemmer eller hjælpere til de forskellige arrangementer BUU 
holder. Derfor vil vi fortælle om BUU til de folk der kommer til åben hus. 

Pia vil finde ud af om vi evt. kunne få en side i midtpunkt bladet, så vi kan reklamere med det. Og 
vil også finde ud af, om vi kan få 500 kroner, til kaffe, the og frugt. 

Til åben hus vil vi have en plakat liggende hvor folk kan skrive deres navne, husnummer, 
telefonnummer og e-mail på, hvis de vil være medlemmer eller hjælpere, så vi kan få fat på dem. 

 

 

 

 


