Referent: Louise Toft Petersen
Punkt 2:
Sif
Generalforsamling 27.1 - Gymnastik opvisning, Sommerfest: 8.-12. juni, Evaluering
16.6.
SimFit
6. februar åbnes med politikker ved saksen
11 instruktører
40 tilmeldte pt
Simmersted Friskole og Fribørnehave
Teateruge i uge 6
April er der minisamfund SimCity i uge 15
Maj d. 2. - 3. og 4.: Lejerskole, hvor man bytter sko
Generalforsamling i Friskolen og Fribørnehaven den 19. april.
Støtteforening friskole og børnehave
Sponsorløb til Sommerfest
Loppemarked: 30.10 i Hammelev
Tirsdagsklub
Kører godt. 40-44 hver gang. Vinterfest er der 48 tilmeldte
Skilt på handicap-parkering sættes op igen efter reparation
Husholdningsforening
Generalforsamling 27.1. 2xPatchwork, 8.2. Afstemningsmøde, 2xLitteraturaftener,
EDB cafe og fremover mere kreative aktiviteter. Den nuværende bestyrelse lægger
op til
Simmersted Jagtforening
23.2.: Arrangement: Jagt på krager og skader
Ledning til projektor efterlyst og fundet
Permanent ledning laves når projektor opsættes på 1. sal
30.3.: Hundetræning startes op på Maugstrup Kro. Der er forskellige hold.
Landsbyforening
Generalforsamling 3. februar Pizza spisning.
Legeplads petangbane er der brugere til den eller skal den sløjfes?
5 der slår græs der frivilligt og det fungerer ok og de vil gerne fortsætte, et par
stykker mere kan godt bruges.
Affaldsindsamling var der ikke megen opbakning til.
Landsbydag i efteråret med åbent hus - gerne med Idrætsforeningen og skolen. Alle
foreninger kunne vise ansigtet. Forslag om et indledende møde. Der arbejdes videre.
Er tovholder på familiejulefrokosten.
Lokalhistorisk
Flyttet ind i Multihuset. Glæder sig til at blive mere synlige. 340 medlemmer.
Hjerndrup
Økonomi i sognegården altid en udfordring. Udlejning til ungdomsfester slider
meget på huset. Opvarmning blevet billigere efter at nabo har lagt halmfyr til.
Krolfklub har 20 medlemmer.

Maugstrup Menighedsråd
Kirketælling i det forgangne år. Maugstrup har god tilslutning. 3100 har i sognet
deltaget i kirkelige handlinger/aktiviteter. Hvilket er godt i et sogn af vores størrelse.
Fællesspisning ved påske
5. juni grundlovsmøde
Aftenhøjskole godt besøgt hver mandag aften i konfirmandstuen.
Sct. Hans aften er godt besøgt og fortsætter.
Glade for samarbejde med skolen. Skolen er tilsvarende glade for samarbejdet.
Forslag om kor på andet tidspunkt end fredage.
Tværkulturelt udvalg
Ligger stille og der er pt et underskud pga. manglende EU tilskudsmidler som ikke
bliver udbetalt alligevel.
Maugstrup Vandværk
1 års fødselsdag og et år uden anmærkninger. Alt kører perfekt. Finansieringen er
kommet godt på plads.
Der er for mange, der ikke får aflæst deres måler til tiden.
24.2. generalforsamling
Både det nye vandværk og den gamle vandværksgrund ser godt ud.
Kastvrå
Affaldsdag og generalforsamling i Borgerforening og vandværk: 3. lørdag i juni.
Hjemmesiden
Finn er meget flink til at opdatere, hvis man sender materiale til ham.
Alle foreninger er selv ansvarlige for at få sendt ham materiale.
Maugstrup Tidende
Fortsætter uændret
Livsnyder gruppen
Seneste arrangement Nytårskoncert var udsolgt med ca. 200 betalende.
Efter koncerten blev mange og hjalp med at stable stole og rydde op, hvilken
livsnyderne takker for.
Overskudsboden bliver sat op igen. I år var der et overskud på 6000,- kr.
Støtteforening for Multihuset
Største indtægt er fra dåsebanden, desværre er jernprisen meget lav.
Kranseboden som Vibeke Legaard har stået for har også givet 6000,- kr.
Påskebazaren
Fuld gang med planlægning og i år er den udvidet med 1. salen. De sidste
standholdere er ved at blive fundet. 19. marts.
Der søges en tovholder for Cafeen. Anna vil gerne hjælpe med at sætte den nye ind i
tidligere erfaringer.
Multihuset
Generalforsamling 11. maj. Budgettet holdes, som det ser ud nu. Takker for alle der
har bidraget på den ene eller anden måde.
Nøglebrikker bliver uddelt nu. Det er et foreningshus, og foreningerne har ansvar
for oprydning efter brug. Ved privat udleje er det Anne Marie, der står for
udlevering af nøgle og instruktion.

Der skal være plads til flere arrangementer ad gangen. Så selvom der er tag selvbord
i foyen kan man godt bevæge sig op af trappen og benytte bruserrum.
Officiel indvielse den 26. februar. Da kommunen har bidraget med mest samlet set,
og dermed er hovedsponsor, er det H.P. Geil, der indvier 1. salen.
Fælles rengøring. Der forventes 2 mand fra hver forening.
Jyske Bank har doneret bærbare og stationære computere til huset. Foreninger der
har brug for disse, kan melde sig til Solveig eller Louise, som vil forsøge at fordele
dem efter bedste evne.
Skabe: fordeling ved Solveig på 1. sal. Der er 6 halve skabe til rådighed. Foreninger
der ønsker sig skab, kan henvende sig.
Rengøring: Der bliver indkaldt til et møde om, hvordan det løses på 1. sal.
Booking: Solveig står enerådigt for det og det fungerer. En lille prisregulering.
Værkstedet kan fremover også lejes af private.
Affald skal sorteres. Der laves et opslag om hvordan affald skal sorteres. Madaffald i
store mængder, skal lejere selv hjemtage.
Brugerrådet
Har fået donation fra Livsnyderne til at få opsat skabe i lagerrummet. Der er også
kommet skuffer under køkkenborde til bestik til hverdag og et ekstra stort rullebord.
I fællesrummet er der kommet 3 skænke fra Landboforeningen til service.
Anne Marie gør en kæmpe indsats for at holde orden på køkkenet, og hun har fuld
opbakning til at være helt nøje regnende, når hun tæller op.
Industri opvaskemaskinen kan kun vaske rent, hvis der er skyllet af først. Til gengæld
er den hurtig. Det kan ikke understreges kraftigt nok.
Låse er ved at blive skiftet og brikker er ved at blive kodet. Depositum på 100 kr. for
hver brik.
Hver brik kodes til hvilke rum, der skal kunne åbnes. Alle der har behov for en brik,
og er medlem af en forening kan få en brik.
Bent Juhler står for kodningen, og alle finesser skal udforskes i den kommende tid.
Med lidt tålmodighed finder vi nok ud af det.
Der vil komme opslag med mere information, og udfordringer løses efterhånden.
Aktivitetsliste
Bent K. Jensen udarbejder aktivitetsliste. Husstandsomdeles fortsat. Deadline 15.
januar.
Opfordring om at man opdaterer sin e-mail adresser på simmersted.dk
4. Fastsættelse af rengøring
Hver forening skal stille med 2 personer, og det behøver ikke være fra bestyrelsen.
2. april 9-13 og 27. august
Næste møde
17. august Påskebazaren indkalder

