
Hawboernes Forening - Bestyrelse 

 
 
Bestyrelsesmøde afholdt hos Tove søndag den 1. september 2019 
 
I mødet deltog: Tove, Lene og Hanne Marie 
 
Dagsorden: 
 

1. E-mailadresser på medlemmerne 
2. Jubilæumsfest den 28. september 2019 

 
 
 

0. Referatet fra sidste møde er godkendt 
 

1. E-mailadresser er stadig et problem. HM og Lene forsøger at skaffe flere. Indtil nu er der 
kun kommet ganske få via hjemmesiden og de fleste er nye medlemmer. 
 
Vi besluttede at lave et postkort  
- På forsiden foto af Hawboernes hus, Klokketårnet og landingspladsen  

(foto hentes bl.a. fra facebooksiden) 
- På bagsiden opråb om at aflevere mailadresse via Hawboerne.dk, følge aktiviteter og 

nyheder på hjemmesiden og facebooksiden Det sker i Lildstrand 
HM laver postkort og får trykt, så der er nok til at sende ud, dele ud og sætte i Busskuret. 
Antal/økonomi checkes med Lene. 

 
2. Jubilæumsarrangementet 

Vi blev enige om følgende: 
 
- Menuen:  Grill kød – salat/kartoffelsalat, flute – dessertkage 
- Baren: drikkevarer SKAL købes 
- Kaffe/te 

o Arbejdsdeling:  
 Kim og Mona står for grillmaden, suppleret af  
 Tove og Lene til de øvrige retter 
 ? står for baren/drikkevarer 
 Alle hjælper til med bordopstilling og borddækning mv. 

 
- Underholdning 

o Poul Erik bedes om at spille harmonika 
o Sanghefte med udvalgte sange 
o Evt. oplæg ved turistchefen om John Lennon (hvis muligt) 
o Arbejdsdeling: 

 Lene og Tove vælger sange  
 Hanne-Marie producerer sanghefter 



Hawboernes Forening - Bestyrelse 

 Tove kontakter Poul Erik 
 

- Invitationen  
 
Tekst:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hawboernes Forening fylder 20 år og det fejrer vi  
lørdag den 28. september kl. 18.30  

i Hawboernes Hus i Lildstrand 
 

Kære medlem af Hawboernes Forening 
 
Kom og vær med til at fejre vores forening og få en festlig aften i godt 
selskab. Foreningen giver maden til alle medlemmer, men har du en 
gæst(er) med skal de betale kr. 100. 
Drikkevarerne skal købes i Hawboernes Hus. 
 
Tilmelding senest den 21. september til: 
Telefon 2068 4376 
Telefon 2343 1237 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
- Invitationen sendes ud via  

o Hawboerne.dk – Mette lægger op 
o Det sker i Lildstrand – Pernille lægger op 
o Opslag på opslagstavlen – Hm laver plakat til print/Tove sætter op 
 
 

Ref.: Hanne Marie 2.9.2019 
 
 


