Referat fællesforeningsmøde i Multihuset tirsdag d. 15. august
Idrætsforening( Bent Juhler):
Overskud fra sommerfest på 12.000 kr.
Gymnastik forventer at have de samme hold som sidste år
SimFit: (Dorthe S.)
138 medlemmer p.t.
Spændende ved gentegning omkring årsskiftet.
Beskedent overskud, som er brugt til investering i nye maskiner.
Købt et nyt løbebånd, da der var ”Rift” om den gamle…
Simmersted Friskole:
Anne Mette, som er den nye skoleleder, præsenterede sig selv.
AM bor ved Egtved, og har tidligere været skoleleder.
Glade for at kunne bruge multihuset.
Vi er opstartet 150 børn inkl. børnehaven. 124 børn i skoledelen.
Der er fortsat god søgning til Friskolen.
Støtteforeningen til Friskolen:(fraværende)
Loppemarked i Hammelev d. 29. oktober.
Der sælges fortsat stande til loppemarkedet.
Sponsorløb i forbindelse med sommerfesten, hvor der var et overskud på godt 10 t.kr.
Tirsdagsklubben (Inge Marie Johanning)
Starter d. 3. oktober, med forskellige arrangementer (eftermiddag)
Vinterfest i januar
Kreativ Forening(Lis Duus)
Starter op d. 6. september i værkstedet.
Afholder julefrokost d. 18. november sammen med Lokalhistorisk Forening.
Jagtforeningen (Jørgen Duus)
Har et arrangement d. 9. december. Sognejagt, med afsluttende pølser
Lottospil d. 29. oktober
Landsbyforeningen (Gitte Borst)
Har penge med. 70.000 kr. til nye projekter
Borgermøde 4. september og d. 4. oktober.
Der vil blive lavet en fredagsbar (påtænkt d. 27. oktober)
Lokalhistorisk Forening (afbud)
Menighedsråd: (Ulla Toft)
Bruger ikke lokalerne meget af gode grunde
Har haft fælles arrangementer med andre foreninger, eks. Skt. Hans og gudstjeneste til sommerfest.
3. september kl. 14.00: Gudstjeneste i præsteskoven, hvor der er sættes bænke op, under det store
bøgetræ. Kirkebladet kom desværre ikke ud sidste gang, hvilket folk har gjort opmærksom på.
Høstgudstjeneste d. 24. september, hvor kirken er pyntet op.
Samarbejde med skolen op til advent, hvor der laves adventskranse, med efterfølgende gudstjeneste d. 1.
søndag i advent.
14. konfirmander til foråret.
Aftenhøjskolen (Ulla)
Under planlægning, og starter med foredrag fra d. 8. januar.

Gymnastikaftenen behøver ikke at ligge samme aften som aftenhøjskolen….
Foredrag for 30 kr.
80 års jubilæum
Vandværket (Mangler)
Maugstrup Vandværk er lagt sammen med Hjerndrup Vandværk.
Faldende forbrug i vandværkerne. 205 brugere i Maugstrup. 103 brugere i Hjerndrup.
Hjemmesiden: (Finn Thomasen)
Livsnydergruppen (Ingeborg Hjort)
Lille skare som samler penge ind til multihuset.
Har p.t. gang i overskudsboden, som gav et overskud på godt 10 t.kr.
På 1. sal, hvor man kan sætte/aflevere en bog og låne en ny.
Arrangerer nytårskoncerten (d. 7. januar i 2018), hvor der kommer ca. 180 mennesker…
Støtteforening til multihuset(Erik Silberbauer)
Indsamler dåser og jern til fordel for Multihuset.
Næste arrangement: indsamling og sortering af dåser den torsdag d. 7. september.
Påskebazar: (Jette)
Afholder Påskebazar lørdag før palmesøndag 10 – 16.
Der er plads til over 30 boder i salen.
Overskud på ca. 45 t. kr. i 2017
Multihuset (Solveig Kappel)
Bestyrelsen drifter huset. Arrangementer afholdes af de andre foreninger.
Har møde med kommunen d. 12. september, vedr. lokaletilskud.
Solveig er fortsat ansvarlig for reservation af lokaler.
Høstfesten afholdes d. 6. oktober.
Helhedsplan for Multihuset, som har været sat lidt i bero, afventet indtil nu pga. byggeri på friskolen.
P -plads, cykelstativer, lager og depotplads osv.
Der er p.t. ikke fastsat datoer for rengøring til foråret og efteråret.
Open by night d. 1. september i Haderslev, hvor der fremvises kjoler på gravene kl. 19.00
Multihuset har indsendt et høringssvar mht. trafiksikkerhed, støv og støj.
Brugerråd:
5 personer i brugerrådet.
Brugerrådet er godt klar over, at det regner ind.
Udlejer flag, rød løber, borde og stole.
Opråb mangler datoer for det kommende år.
DEADLINE: Senest d. 18. august.
Carsten orienterede omkring byggeri, som er valgt placeret for enden af Multihuset.
Det er et byggeri til over 2 mio. kr., og vi regner med at gå i gang d. 1. oktober.
Vi forventer at være færdig med byggeriet til vinterferien.
Kontaktoplysninger til Anne Mette: leder@simmerstedfriskole.dk
------------Næste møde:
Tirsdagsklubben indkalder til næste møde 9. januar kl. 19.00.
Ref. Carsten Friis

