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Der er 

Friske børne-fodboldspillere fra Gårslev 
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GGF       

Formand  Birgitte Buskov 20209201 birgitte.buskov@hotmail.dk 

Kasserer  Morten Nielsen 60638507  ggf.kasserer@gmail.com  

Støtteforening Søren Sommer 40506692 sol@sommerteam.dk 

GGF-Nyt  Hanne Berthelsen 30288805 hanne55bv@gmail.com 

Fodbold   Morten Linnet  40859625  begtrupknudsen@gmail.com  
Gymnastik  Lone Fischer  40216973 lofi@fischer.mail.dk 

Badminton  Per Fjordside  61940638 perfjordside@gmail.com 

Tennis   Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Håndbold  Tonni Leth   40429030 tonni@bystedvej.dk 

Senioridræt       Henning Lysholm  52245942    henninglysholmc@gmail.com 

Fitness   Lars Fogt Andersen 30525048 lfa@energinet.dk 

Gårslev Byfest Signe B. Hansen 26675593  gaarslevbyfest@gmail.com   

 

Sognegården    

Udlejning:  Karen Larsen  21351920 kontakt@gaarslevsognegaard.dk 

 

GGF-Nyt     

Formand  Hanne Berthelsen 30288805 hanne55bv@gmail.com  
Kasserer  Lisbeth Hemmingsen 23352159 kurtoglisbeth@hotmail.com 

Sekretær  Jette Schiøtt  29244014 jetteschitt@gmail.com 

Redaktør  Bente Weibel  30421864 nb_weibel@hotmail.com 

Bestyrelse  Anders Berthelsen 40568805 anders55bv@gmail.com  
Tryk   Trügvi Jensen  21640302 trugvi@live.dk 

Tryk   Niels Nicolaisen 75861470 nielsnicolaisen@gmail.com 

 

Gårslev Hallen       

Formand  Arne Rahbek  27880406 rahbek@familienrahbek.dk 

Næstformand  

Kasserer  Lennart Hansen 30253740 dk30253740@gmail.com 

Sekretær  Stine Foged Olesen 20125373 stinefoged@live.dk 

Bestyrelsesmedl. Paul Johansen 21542184 skolegade14@gmail.com 

Suppleant  Sanni Kyed  28308757 sanniLkyed@gmail.com.         

kasserer Sportscafé Lisbeth Jensen 20450239 ljjensen8c@gmail.com 

Sportscaféen   

 

Halleder           Henrik Nielsen  21459653/SMS 22424094   hallengaarslev@gmail.com 

 

Gårslev Lokalråd Henrik Juhl Kristensen 30337110      hjk@sde.dk 

Send dit indlæg  til Bente Weibel, mail:  ggfnyt@gmail.com         
Deadline for indlæg: d. 22. i måneden (skrifttype: verdana str. 11) 

www.gaarslev.dk  

Mobile Pay: 70138 
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Kåring af årets GGF´er 
Der er flere personer som det seneste år har ydet en utrolig 
flot indsats, men valget af Lone, som årets GGFèr,  var alli-

gevel ikke helt så svært. Hvis det ikke var for Lone, fungerede vores 
børnegymnastik ikke, som den gør i dag. Der har løbende været ud-
fordringer med at få trænere nok.  

Lone har bogstavelig talt kæmpet med ”næb og kløer” og brugt man-
ge af både egne og sin familie/mands ressourcer for at vores mange 
dejlige børn fortsat skal have mulighed for at gå til gymnastik og 
spring i Gårslev. 

 Konkret har Lone i en lang periode, udover sammen med sin mand 
at være træner for spring-holdene, også været både igangsætter og 
én af trænerne for de små gymnastikbørn. Mandag efter mandag 
samt torsdag efter torsdag har hun eksempelvis mødt op i god tid og 
blevet helt til slut, så der både kunne blive opstillet redskaber, fået 
styr på musikken og ryddet op til sidst. Oven i dette har hun brugt 
mange timer på  Corona-restriktioner, vejledning, samtaler med for-
ældrene osv osv.  

Desuden har Lone altid har haft tid og overskud til at tænke på både 
børnene og hjælperne/de frivillige, så der også blev købt julegaver, 
holdt arrangement for de frivillige samt sidst men ikke mindst ind-
købt fine trøjer.  

Hertil skal nævnes, at Lone i alt den tid slet ikke var en del af et 
gymnastik-udvalg, da dette endnu ikke var oprettet, men det er hun 
så efterfølgende heldigvis blevet, sammen med andre fantastiske 
personer. 

 Det er for mig derfor meget tydeligt både at se og mærke, at bør-
negymnastikken er Lones ”hjertensbarn”. Ligeledes står Lone meget 
tydeligt og bevidst for de fornemmeste værdier for vores idræt og 
aktiviteter i Gårslev, herunder, at en meget stor og betydelig del af 
børneidrætten, er det sociale sammenhold samt vigtige kompetencer 
i form af sammenhold og forståelse for hinanden i et godt fællesskab. 
Jeg har flere gange hørt Lone selv udtale noget lignende, når hun ek-
sempelvis holder sin tale før opstarten af årets længe ventede Gym-
nastikopvisning.  

Afslutningsvis vil jeg nævne, at et bemærkelsesværdigt kendetegn 
ved Lone og hendes kæmpe indsats er, at hun ”bare gør det ” uden 
at lade sig bemærke med sit eget store arbejde, og alt i mens, hun 
tænker på alle andre end sig selv. Som hun selv gentagende gange 
sagde til overdragelsen af den voksne og den lille Giraf fra Bøjesen, 
at dette kom helt bag på hende, da hun kunne pege på mange andre 
end sig selv, som skulle udnævnes som årets GGFér  

– Ja, men sådan er Lone bare...og som nævnt, var  valget faktisk 
ikke så svært i år. Dog, og som jeg nævnte til sidst, (med et smil på 
læben) så kunne det måske i år have givet mening med en ”Familie – 
årets GGF´er.                                                      
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Tusind, tusind tak til og for dig og din helt ekstraordinære indsats 
Lone. 

På vegne af hovedbestyrelsen, BBS 

Tillykke til Lone  

Multisportsdag i Gårslev. 
Efter flere års pause, fik vi endelig vores multisportsdag igen.   Da-

gen er et samarbejde mellem Gårslev Skole og GGF – hvor skole og 

fritid kan få lov at smelte sammen. 

 

Der var også forskellige fod-

boldaktiviteter – hvilket trak 

rigtig mange til.  

I år spændte aktiviteterne vidt, 

og der var både inden og 

udendørs muligheder. Man 

kunne f.eks. spille krolf med 

seniorerne - flere børn fandt 

vej derned, og synes det var 

spændende med en lidt ander-

ledes sport. 

 

Hallen dannede rammerne for 

de indendørs aktiviteter. Her 

har badminton haft en masse 

gode lege og øvelser med og 

uden ketcher – som man kunne 

muntre sig med. 
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GGF sæsonstart 2022-2023 

Velkommen til start af den nye sæson. Vi glæder 
os til at se rigtig mange såvel nye som tidligere 

deltagere til vore idrætsaktiviteter. 

 

Badminton     

Seniorer Mandage kl. 19.00-21.00 

1.-4. klasse, U9-11 Onsdage kl. 17.00-18.00 

5.-9. klasse, U13-17 Onsdage kl. 18.00-19.00 

Motionister Onsdage kl. 19.00-22.00 

Motionister Fredage kl. 18.00-19.00 

     Fordeling af tiderne for motionister er den 24.8.  

 

 
Fodbold - Ungdom 

 
Lørdage 

 
kl. 9.00- 12.00 

      
Gymnastik     

Springfiduser, 0.-1. kl. Mandage kl. 16.45-17.45 

Springkidz, 2.- 4. kl. Mandage kl. 17:15-18:30 

Haletudser, 0-3 år Torsdage kl. 16.30-17.15 

Abekattestreger 3-5 år Torsdage kl. 17.30-18.15 

Gymnastik starter  den 5. 9.  

Senioridræt 
  

Tirsdage 
 

kl. 10.00-12.00 
 

Håndbold     

 Børnehåndbold 
  

Tirsdage kl. 16-18 

Motion- og fitness Tirsdage og tors-
dage – 

kl. 20.00-21.30
(tirsdag)- 
Kl. 19.30-21.00
(torsdag) 

   
Volleyball  Tirsdage 

  
kl. 18.00-20.00 

Parasport: 
 

-Elhockey 
  
- Kørestolsbasket 

  
Søndage 
  
Søndage 
  

 
kl. 10.00-13.00 
  
kl. 12-14 
  

Fællestræning starter mandag den 29.8., og børn/motionister onsdag den 31.8  
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Også tennis var godt besøgt – her 

var mange frivillige klar til at spille 

og øve med børnene.  

Når man havde brugt kroppen og lige skulle tanke energi, kunne 

børnene komme forbi til et stykke frugt og et glas saft. 

Vejret var nogenlunde med os, lidt overskyet, men det helt store 

regnvejr udeblev heldigvis.  

En stor tak skal lyde til alle de frivillige, yngre som ældre, der stille-

de op og gjorde dagen meget vellykket – det er skønt at Gårslev 

har så mange ildsjæle. 

ÅBNING AF ELLESTIEN MARKERES  

MED DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING 

NY OPLEVELSE I HVIDBJERG: Torsdag den 18. august klokken 16:00 

er der officiel åbning af Ellestien samt introduktion til en ny historie-

fortællings-service baseret på QR-koder. Det sker på den store par-

keringsplads ved Fædrift, nær Hvidbjerg Klit. Alle er velkomne. 

- Gårslev Lokalråd har gennem et par år arbejdet på at gøre en tur 

gennem plantagen ved den store parkeringsplads ved Fædrift til en 

bedre oplevelse for lokalbefolkningen og gæster i vores område, for-

tæller lokalrådets formand Henrik Juhl Kristensen. - Det er skønt, at 

vi nu er nået i mål med dette arbejde, om end vi forventer løbende 

at forbedre stien en smule. 

Lokal indsats 

Efter indhentelse af de nødvendige tilladelser samt økonomisk og 

praktisk støtte fra Vejle Kommune har gode lokale kræfter foretaget 

en oprensning af stiforløb, placeret pæle med retningspile samt op-

ført en 15 meter lang gangbro gennem et ellemoseområde i planta-

gen. Gangbroen blev opført umiddelbart før sommerferien med pro-

fessionel hjælp fra Poul Dahl Nielsen og værktøj sponsoreret af LY-

Byg.           Fortsætter side 11 
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QR-koder  

I forbindelse med den officielle åbning af Ellestien vil Søren Steen-

sen fra lokalrådet introducere en ny digital historiefortællings-

service, der blandt andet vil kunne opleves på Ellestien. Pæle med 

QR-koder er blevet placeret forskellige steder i lokalområdet – og 

flere vil komme til fremadrettet. Ved at scanne QR-koderne eller 

ved at gå ind på en særlig website får man adgang til historie bag 

og oplysninger vedrørende spændende bygninger, steder og meget 

mere. Den digitale service er udviklet med øko-

nomisk støtte fra Vejle Kommune. 

 

 

 

Fortuna er på banen igen efter ferien! 

Fortuna – Lykkens Gudinde – er tilbage på arbejde efter en lang og 
tiltrængt ferie. Solbrændt og udhvilet (og med en anelse strand-
sand mellem tæerne) kaster hun sig ud i sin første store opgave: 
at trække de fem vindere af 200 kr. blandt GGF’s støttemedlem-
mer. 

Her er medlemsnumrene på de fem heldige: 

192-319-414-96-155 

Vinderne får direkte besked fra GGF’s kasserer. 

For at deltage i lodtrækningen skal man være støttemedlem, og 
det er nemt at blive. 

Man går ind på www.gaarslev.dk og trykker sig ind på GGF/
tilmelding. Så ruller man sig ned på ”Støttekort”, og følger instruk-
tionerne. Det koster 175 kr. om året, og de går ubeskåret til GGF. 

Brobyggerne i gang med 

det indledende arbejde i 

ellesumpen. 

Færdigt arbejde! 
Karen-Marie Vester-

lund og hendes hund 

Lulu var 24. juni de 

første individer udover 

brobryggerne selv til 

at checke Ellestiens15 

meter lange gangbro. 

12 

Også salg til private - besøg os i gården 
 

http://www.gaarslev.dk/
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Sommeren er over os, og lige nu nyder vi solen og ferien. Årets by-

fest er lige om hjørnet, og selvom sommeren har fået godt fat i os, 

sker der stadig mange ting i kulisserne.  

Vi glæder til til endnu engang forhåbentlig, at se rigtig mange men-

nesker i løbet af uge 33. Det er fantastisk at kunne se frem til, at vi 

endnu en gang, kan holde byfest som vi gjorde en gang. Selvom 

det ikke er helt forbi, har coronaens meget tunge skygge, sluppet 

lidt af sit tag. Det betyder at vi igen i år, kan tilbyde et spændende 

og meget alsidigt program hver dag, fra mandag til lørdag, i uge 

33.  
 

Bag byfesten står en lille gruppe mennesker, der er med til at plan-

lægge, trække tråde, holde styr på enderne mm. Men uden hjælp 

og opbakning fra byen, kan det ikke lade sig gøre. At lave det 

setup som en byfest er, kræver rigtig meget planlægning, organi-

sering og ikke mindst opsætning. 
 

Derfor skal byfestpladsen bygges op søndag d 14/8 fra kl 14. Her 

skal der sættes telt op, sættes borde og bænke op, laves bar mm. 

Så vi har brug for nogle flere hænder. Selvfølgelig vil der være lidt 

mad og drikke undervejs, så alle har kræfter til, at løfte en ekstra 

tand. 

Når hele ugen er overstået, står vi med en, om muligt, endnu stør-

re opgave. Vi skal nemlig have pakket hele byfesten sammen igen, 

og sørge for, at det kun er minderne der er tilbage. Efter et brag af 

en fest lørdag, kan det måske være svært at få søvnen ud af øjen-

krogen, så vi starter selvfølgelig med et rundstykke og en tår kaffe, 

søndag d 21/8 kl 10, inden vi skal have det hele pakket sammen. 
 

Kunne du tænke dig at give en hånd med? Så skriv endelig til 

gaarslevbyfest@gmail.com eller kontakt Signe på 26675593. 
 

Udover det ovennævnte opgaver, mangler vi også folk der kan 

hjælpe med grillen og baren i løbet af fredag af og lørdag. Så byd 

gerne ind, hvis det lige er dig vi mangler. 
 

I år er vi igen så privilegerede, af flere af byens foreninger, bakker 

op om vores alle sammens byfest. Det betyder, at fra mandag til 

torsdag, er det Kulturklubben, Menighedsrådet, GGF’s støttefor-

ening samt Gårslev Skoles Venner, der er værter ved arrangemen-

terne. Her er forskellige aktiviteter, så der burde være noget for  
 

Fortsætter side 15 

Uge 33 er byfestuge 
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F L E M M I N G 

14.00-19.00 
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enhver smag. Når vi når til weekenden, er det byfestudvalget selv,  

der står for aktiviteterne. Sidste år må det siges, at familieaftenen  

blev en bragende succes. Godt vejr, god mad, god musik og en 

fuldstændig fantastisk stemning. Noget som både børn og voksne 

stadig husker. Derfor var vi selvfølgelig ikke et sekund i tvivl om, 

at vi selvfølgelig skulle gentage succesen. Så DJ Lua er booket, 

køkkenbordet er sat og vi venter faktisk bare på, at det skal blive 

fredag i uge 33. 

Igen i år har vi nogle virkelig gode sponsorer på banen, hvilket 

gør, at vi ikke behøver at tage entre eller andet til arrangementer-

ne eller pladsen. Det er udelukkende mad og drikke, som hvor der 

er en mindre betaling. Med dette håber vi, at rigtig mange vil læg-

ge deres vej forbi pladsen. 

Billetter til spisning fredag og lørdag, kan købes på gaarslevby-

fest.nemtilmeld.dk. 

 

Sidste år var lørdagens program meget minimalt. Coronaen lurede 

lige rundt om hjørnet, og vi turde ikke slå et for stort brød op. Men 

i år tager vi revanche. I år vil der nemlig være aktiviteter for alle, 

om man er barn eller voksen. Ggfs fodboldafdeling har inviteret 

nogle af deres venskabsklubber til venskabsturnering. Så kom og 

hep, når vores u6 til u10 spillere møder deres modstandere. Det 

kunne være fantastisk, hvis de oplevede hvordan, hele byen bak-

ker op om dem. Imens kommer vores lokale brandvæsen på be-

søg, for at vise deres finde brandbil frem. Herudover bliver der og-

så kæpheste springstævne. Med musik og ægte stævnestemning, 

kan man udfordre sig selv, og sin kæphest selvfølgelig, på vores 

springbane. 

Senere på dagen byder vi igen indenfor til Café Gak. Denne gang 

kan Dan Skjerning byde velkommen til 3 nye spændende deltage-

re, nemlig Jesper Egebart, Claus Jensen og Bente Weibel. Herefter 

vil pladsen lukke for en stund, inden teltet bliver de voksnes. Igen 

byder vi nemlig indenfor til voksenaften. Her vil sommercafeen 

sørge for et super lækkert pølsebord og Dj Lua vil sørge for kræs 

til øregangen.  

 

Så sørg nu for, at sætte et stort kryds i kalenderen, i hele uge 33. 

Vi glæder os nemlig til at se både dig og din nabo 

 

De bedste byfesthilsner 

Signe, formand for Gårslev Byfest 
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Varm selv 

menu 

Din Madpartner ApS 
Fredericiavej 441 * 7080 Børkop * Telefon 2576 6620 

Mail: info@dinmadpartner.dk * www.dinmadpartner.dk 

Kokkens 

 anbefaling 

Guldmenu 

Klassisk  

menu 

Se mere på  

Hjemmesiden: 

www.dinmadpartner.dk 
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Som start på byfesten 2022 inviterer  

Gårslev Kulturklub traditionen tro 

til en frisk vandretur til Lundbjerg 

mandag den 15.8. afg. Gårslev Sognegård kl 19  

20 

 

På Mørkholt Strand Camping kan du spille Adventure Minigolf 

på 9 udfordrende huller. 

Køller lejes i Informationen. 

Lille kølle 15,00 kr.   --- Stor kølle 35,00 kr. 

Minigolf -battles (min. 5 personer) 

Er I 5 personer eller mere, giver vi en is til vinderen.  

 morkholt.dk  
 7595 9122 

 VVS Installatør  

 

Michael S. Nielsen 
Tlf. 20 64 38 94 

Mail: erritsoblik@gmail.com 

www.erritso-blikkenslageren.dk 

  
 

 Speciale 

     Ventilation 

 Tag & facade 

 Rustfrit stål 

 Blikkenslager 

     arbejde 
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Gårslev Byfestbanko 

Onsdag den 17. august kl. 19.00 er der               

Byfestbanko – i Hallen. 

Efter 2 års Corona-pause er der atter byfest banko i Gårslev Hallen. 

Som sædvanlig onsdag aften. 

Også i år donerer det lokale erhvervsliv et væld af gevinster, som 

vi kan udlodde til heldige vindere. Gevinstchancen er stor, typisk 

omkring 50%. Under alle omstændigheder kan du glæde dig over, 

at overskuddet går til Gårslev Gymnastikforening og arbejdet med 

at sørge for lave kontingenter og gode trænere. 

Byfestbanko foregår i hallen, så der er plads nok. Dørene åbnes 

klokken 17.30. Pris pr. plade 10 kr. Der kan betales kontant og 

med MobilePay. Der vil være salg af øl og vand, kaffe og kage. Vi 

regner med at være færdige senest klokken 22.00. 

22 
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Der er gang i søndagsfodbold  

24 

 

 

 



25 

Der er gang i søndagsfodbold  
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Per Voigt 

AH Service 
Hvidvareservice 

22 38 27 60 
ahservice@ahservice.dk 
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Se byfestens sponsorer på side 29 

 

Dejlige billeder fra en hyggelig aften i Sommer-

cafeen, hvor man hyldede de frivillige i GGF. 
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Åbningstider: Mandag –torsdag 9-17.30, Fredag: 9-18, Lørdag 9-13 

Vestre Engvej 18, 7100 Vejle,  
tlf. 75 82 44 99 , mail: vejle@hokagulve.dk 
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Referat fra hovedbestyrelsesmødet d. 21.6. 2022 

1. Orientering/nyt fra HB:  

- Evaluering af sommer festen: Alle er enige om, at konceptet skal 

gentages, idet aftenen var en stor succes. Obs, at vi også husker at 

invitere vores æresmedlemmer.  

- Vedr. et samarbejde med KFUM/Vejle kommune vedr. fokus på 

samarbejde mellem daginstitutioner for børn og foreningerne: Lone 

og Morten ønsker at mødes med Maja fra KFUM/se mailen fra Maja.  

2. Tiltag i afdelingerne: 

a. Senioridræt: Krolf kører godt her i sommersæsonen. 

b. Fitness: Der er planlagt arrangement for afdelingens fri-
villige. 

c. Parasport: Holdet skal deltage i Worldcup. Så godt. 

d. Fodbold: Udendørsæconen er rigtig godt i gang og vi er 
”næsten i mål” med kontingentbetalingerne. DBU´s børneklubs 
værdier er drøftet i udvalget. Der er endvidere udnævnt en så-
kaldt ”pølseminister” med henblik på at fremme det sociale fælle-
skab til træningerne. Super godt initiativ. 

e. Gymnastik:  Udvalget har holdt møde med afd. for gym-
nastik i Gaurslund og gode planer om bl.a. ”Brobygning” og fælles 
træninger på dagsordenen. 

f. Volley: Holder sommerferie. 

g. Håndbold: Afbud fra Tonni.  

h. Motions/fitness:  

i. Tennis: 3TECH har sponsoreret bluser til børnespillerne 
(billede i september nummeret). God tilslutning til tennis, og alle 
har betalt kontingent. Voksenspillerne er inviteret til Cup i Gaurs-
lund. 

j. Badminton: Har afholdt sommer afslutning.  
 

3. Tiltag i udvalgene: 

a. Halbestyrelsen:  

Vi mærker de høje udgifter på særligt el, mere end dobbelt så 
meget i f.h.t til sidste år. 

Vi har fået et par parasoller til terrassen. Tak til Sponsorerne.  

Enighed om, at vores halbestyrer, Henrik, fremadrettet skal invi-
teres med til vores bestyrelsesmøder.  

Vi skal snart have planlagt festen for private og sponsorerne. 
Fortsætter side 33 
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Hvid`s Fodpleje  

forhandler Arcopedico Fodtøj. 

 

Mangler du fodtøj, der passer netop 

din fod, selvom du har knyster eller 

andre problemer med fødderne,    

så prøv Arcopedico fodtøj. 

Ring for aftale 30 13 42 18, 

så der er god tid til at prøve, se og 
høre om det fantastiske fodtøj.. 

Arcopedico Sko.  Since 1966    

*  Fodtøj til kloge fødder. 



33 

b. GGF-Nyt:   

Udvalget holder sommer ferie i juni.  Næste blad udgives til au-
gust.  

Ny annoncør: Stefan Skov, dejligt.  

En struktur på formidling af stof til bladet drøftes/efterspørges. 

c. Støtteudvalget:  

Byfestbanko 17. august. Obs Per trækker sig som opråber. 

Steven har sagt ja, alle tiders og tak til Steven. Hallen står for 

salg af kaffe, kage mm. 

d. Koordinationsudvalget:  

Vi har haft Multisportsdag, rimelig god succes og mange frivillige 

deltog. Også god succes hos børnene. God feedback fra skolen 

og godt grundlag til en gentagelse næste år. Dejligt at høre. 

 Agnete stopper i koordinationsudvalget. Der vil fortsat være et 

samarbejde med skolebestyrelsen som Agnete er formand i. Tu-

sind tak til Agnete for hendes fine indsats. 

e. Kommunikationsudvalget: Se punkt 4. 

f. Sognegården: 

4. Oplæg/forslag til hvordan en ny hjemmeside kan se ud v. 

Anders:  

Anders deltog som aftalt og kom med et meget fint oplæg m.h.t. 

fordele og ulemper ved forskellige former for hjemmeside. Det blev  

besluttet, at Anders forsøger at udarbejde et forslag til, hvordan en 

hjemmeside konkret kan se ud, ud fra de forslag og bemærkninger, 

som kom frem ved mødet. Herudover sagde Anders ja til at blive 

en del af kommunikationsudvalget. Velkommen og tak, skal lyde til 

Anders. 

 5. Økonomi:  Afbud fra Morten N. Morten havde i stedet 

sendt bilag til formanden forud for mødet, og budgettet til El-

hockeys kommende Worldcup, blev godkendt på mødet. 

6. udfordringen omkring manglende registrering/manglende 

kontingentbetalinger blev udsat pga. afbud fra kassereren. 

7. Forslag til punkter til kommende møde(r): Punkt 6, som 

er udsat. Ligeledes skal hjemmesiden på dagsorden igen. 

8 . Næste møde: Den 23. august kl. 19. 
 

9. Evt. Byfestudvalget vil og må gerne låne GGF´s/

Fitnessafdelingens Soundbox til byfesten i år. 
 

21. juni – 2022 / Birgitte Buskov Sørensen. 
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HENVENDELSE PÅ TELEFON 21 35 19 20 
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Ring til Søren Skou på tlf.: 30 30 28 90  

40 

TELEFON 75 86 10 55 


