
Kære medlemmer af Mandeklubben Skjoldhøj’s aktivitetsudvalg 

 
Jule-aktivitets-udvalgets planlægningsmøde blev trods håndværkerlarm, boremaskiner og 
Niels’s evindelige afbrydelser afholdt i en rimelig god orden – men der var ikke den fornødne ro 
ifølge formand Finn !!!  
På trods heraf har Niels stykket dette referat sammen – ved lytte efter og lave de fornødne 
notater – med risiko for at ikke alt er kommet med. 
Kommer her uprioriteret 
 

• hele “holdet” er ansvarlig for morgenkaffen og julefrokosten. Også borddækning og oprydning 

• Finn er toastmaster og laver et program. 

• Det ses med megen velvillighed at udvalgsmedlemmerne – i det omfang der er mulighed –  

  fejrer og ærer julen behørigt med nissehue og lign. Finn formand har dog et flot juleslips  

  som han gerne vil iføre sig. 
• Usikkerhed om datoen 8/12. Derfor skal der laves en kraftig opfølgning på hjemmesidens forside! 

• JOM møder i Tilst Sognegård kl 10 og modtager betaling. 

• Niels henter 4 x morgenmadstilbud og kaffe fra Bilka – og for at “det er som det plejer af hensyn  

   til Knud” ost. Marmelade og honning sponseres vist. 

• Leif og Jens Ove henter besluttet julefrokost i Bilka, der et par dage før har fået det endelige antal  

   personer. Mens vi andre drikker morgenkaffen smutter d/herrer i Bilka og afhenter.  

   Hvis denne afhentning sker tidligt og før kl. 10 henter de det hele. 

• Drikkevarer sørger Leif og Jens Ove for. Men referenten har hørt  at medlem Tage er blevet  

   sendt til Otto Duborg for at købe 3 rammer Tuborg Classic og 3 flasker brændevin.  

• Underholdningen står i hænderne på medlem Knud & Kammeraterne 

• Medlem Torben sørger for indledning og julehistorie 

• Da det helt klart at opfattelsen er at der skal være nok – så suppleres Bilkas menu med Jørns  

   leverpostej eller sylte (han bliver nok enig med sig selv – bare det er hjemmelavet) og Niels’s  

   æbleflæsk (han må så se om det skal være fersk/saltet eller røget flæsk). Om Jens Ove vil lave 

   stegt marineret sild (det står der altså på Finns seddel) vides ikke – men til denne specielle  

   ret vil vi glæde os(måske er det en egnsret fra hjemstavnen) 
 

Mvh. Niels 


