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Referat af møde d. 9. april 2018 
 
Sted: Jutlander Bank Gjerlev afd. kl. 19.30 
Deltagere: Glen Sinclair, Bente Nielsen, Bodil Hansen, Margrethe Winther, Anja Andersen. Jørgen 
Hansen, Marianne Bang, Jytte Rasmussen, Else Mikkelsen, Henning Rasmussen 
Følgende deltog ikke: Niels Nyvang, Lone Nielsen 
 

1. Indvielse af den gamle skole: 
 
Indvielse sker lørdag d. 26. maj kl. 13.00 – 15.00 
Tidsplan for dagen: 
 
kl. 13.00 – 13.20 Taler af Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond, Niels Nyvang og Torben Hansen.  
        Muligvis vil der også være tale fra Herluf Skjødt. 
        Sang af børnene fra Børnehaven 
 
Kl. 13.20 – 13.30 Torben Hansen indvier officielt bygningen ved at klippe snoren og offentligøre  
         navnet på bygningen. 
 
kl. 13.30 – 15.00 Fri adgang til bygningen, således man selv kan gå rundt og se lokalerne.  
        Jutlander Bank deltager med en konkurrence 

      Evt. andre aktiviteter, herunder hoppeborg til børnene 
      Tegnekonkurrence for børn 
      
  

Der vil blive serveret kaffe og kage til indvielsen. 
 
Praktisk info: 

 Jytte Rasmussen står for pyntning af lokalerne, samt for hejsning af dannebrog på dagen. 

 Margrethe Winther sørger for at der bliver bagt 10 kager 

 Anja Andersen undersøger muligheden for at få en eller flere musikere til at komme og 
spille lidt hyggemusik 

 Margrethe Winther undersøger muligheden for at låne en hoppeborg af RGF 

 Marianne Bang tager kontakt til BHV for at høre om de deltager mm. 

 Glen Sinclair tager kontakt til Dagli Brugsen og hører om de vil sponsorere drikkevarer. 

 Anja kontakter diverse medier for at høre om de vil komme. 
 
Indbydelser: 
 
Der laves en indbydelse, som skal husstandsomdeles til ca. 1.600 husstande i følgende byer: 

 Gjerlev 

 Enslev 

 Hald 

 Blenstrup 

 Ø. Tørslev 
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 Stangerum 

 Vinstrup 

 Stouby 

 Tvede 

 Kærby 
 
Derudover skal det på tavlen ved Hadsundvej og i infotavlerne ved Brugsen og forsamlingshuset 
 
Glen og Anja koordinerer mht. udarbejdelse af indbydelse. Juul illustration vil muligvis være 
behjælpelig med at lave indbydelsen. 
Jutlander Bank står for at printe den. 
 
Indbydelserne skal omdeles i perioden 14. – 17. maj. 
 
Anja undersøger hvor mange husstande der skal omdeles til. 
 
Afstemning vedr. navnet på bygningen sker i tidsrummet fra d. 14. maj og frem til d. 25. maj i Dagli 
Brugsen i Gjerlev. 
 
Spejder holder indvielse af deres bålhytte og bålplads samme dag i tidsrummet kl. 11.00 - 12.30. 
De fortsætter herefter op til skolen og deltager i indvielsen af denne. 
 
Næste møde er den 14. maj kl. 19.00 i de nye lokaler. 
 
 
Gjerlev d. 9. april 2018 
 
 
 
    
Referent Glen Sinclair 
 
 
 
 

 


