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Dagsorden til Aktivitetsudvalgsmøde 
 
Dato: onsdag d. 9. marts kl. 20:00 – 21:00 på Teams 
 
Til stede: Tinna Glisbo, Sandra Bredahl, Monika Findsen, Kenneth F. Christensen, Ulla 
Ernst Hansen, Tobias Simonsen 
  
Afbud: Lukas (ingen afbud), Flemming (ingen afbud), Robin (ingen afbud) 
  
Dagsorden: Beslutning: 
 
Godkendelse af dagsorden  
 

 
Dagsorden blev godkendt. 

 
Valg af referent  
 

 
Tobias blev valgt. 

 
Siden Sidst 
    a. Hvem forsætter i udvalget 
    b. Er der kommet nye til 
    c. Tobias kontakter Ulla og Frank ang. køkkenet  
    d. Tobias undersøger nærmere om Kulturnatten 
 

 
A 
Lukas, Robin, Ulla, Sandra, 
Flemming, Monika, Tinna, Kenneth, 
Tobias (sekretær). 
Signe fra Munkebo er ny. 
 
Tinna og Sandra ønsker at arbejde 
videre med udvikling af 
aktivitetskoncepter. Ulla ønsker at 
arbejde både med Aktivitetsfestival 
og udvikling af aktivitetskoncepter. 
Kenneth ønsker at planlægge 
Aktivitetsfestival. 
 
B 
Aktivitetsudvalget ønsker at 
inviterer LBU til at deltage i et møde 
hvor de kan komme med input til 
Aktivitetsfestival. 
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C 
Tobias har kontaktet Ulla og Frank 
17. februar, men mangler svar. 
Tobias følger op igen. 
 
D 
Tobias har møder med 
Arbejdermuseet og Børnemuseet i 
kalenderen. Desuden er LBU blevet 
geninviteret til at lave aktiviteter 
hos Socialdemokratiet i 
Christiansborg. 
 

 
Planlægning af Aktivitets festival 2022 
Bilag 2A – 2B – 2C 
    a. Gennemgang af evaluering fra 2021 
    b. Gennemgang af drejebog  
    c. Uddeling af opgaver  
    d. Head hunting af folk 
 

 
Drejebogen blev gennemgået og 
opgaverne blev uddelt – se 
opgavefordeling i drejebogen. 

 
Udgiftsrefusion – Aktivitets festival 
    a. Kørsel 
    b. Gratister 
    c. Aktivitets tilskud  
    d. Sådan får man refusion 
 

 
A 
Dem som kommer for at afholde en 
aktivitet på Aktivitetsfestivalen kan 
få kørsel. Afdelinger får ikke 
kørselsgodtgørelse. 
 
B 
Kun køkkenholdet er gratister. 
 
C 
Aktivitetstilskuddet er på 500 kr. 
Hvis man har en aktivitet med som 
er dyre, betaler man selv det 
resterende. 
 
D 
Alle bilag skal sendes til Tobias med 
refusionsskemaet som findes på 
dui.dk/refusion. Hvis man ikke 
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udfylder refusionsskemaet, får man 
bilagene retur. 
 

 
NYT PUNKT Udvikling af Aktivitetskoncepter 

 
Tinna og Sandra bliver 
koordinatorer af et udvalg, der skal 
komme med forslag til nye 
aktivitetskoncepter.  
Forslag til konceptet er 
Børnenes grundlov, 
Børnenes 1. maj 
Halloween  
 

 
Evt. 
 

 
Tinna ønsker at udvalget mødes 
fysisk og laver noget socialt 
sammen. 

 
Næste møde:  
 

 
Mandag d. 11. april kl. 17.30-18.30. 
 
Sandra deltager ikke fordi det 
handler om Aktivitetsfestival. 
 

 
 


