
Bestyrelsesmøde afdeling 16 

Dato: 25.04.2018 

 

Deltagere: Line, Simon, Magnus, Jesper, Trine 

 

Dagsorden 

 

- Siden sidst 

Øl- og cideraften: meget begrænset opbakning, men en hyggelig aften.  

 

- Kommende arrangementer 

Tour de Chambre: 

Der tages en status på opbakningen til arrangementet ved udgangen af næste uge. Hvis der 

ikke er større opbakning end den nuværende, aflyses arrangementet. 

 

Østlympiske Lege // Sommer/efterårsfest i Atriumhuset: 

Der har været afholdt et møde om at afholde et stort fælles arrangement for Østjysk Boligs 

ungdomsafdelinger. Dette arrangement tænkes afholdt i og omkring Atriumhuset. Referatet 

fra mødet kan ses på næste side.  

 

Sommerfest i afdelingen fastsættes til lørdag den 25. august. 

 

- Evt. 

 

Næste møde afholdes ved Trine den 18. maj. 

 

 



Østlympiske Lege 2018 
Planlægningsmøde d. 18/04-2018 
 
 
Tilstedeværelse 
Martin Afd. 12 
Søren Afd. 12 
Nikolaj afd. 15 
Simon Afd. 16 
Eddie Afd. 23 
Fie Afd. 23 
Laura Afd. 25 
Amanda Afd. 25 
Maja Afd. 26 
Morten Afd. 17 
 
Dagsorden 
 

1. Definition af Østlympiske Lege 2018 
2. Holdopdeling 
3. Mad og drikke 
4. Arrangement plan 
5. Lege 
6. Praktiske detaljer 
7. EVT. 

 
 

1. Definition af Østlympiske Lege 2018 
• En dag med aktiviteter 
• Lege 
• Mad 
• Drikke 
• Efterfølgende en fest 
• Gratis event 

 
2. Holdopdeling 

• Holdene bliver opdelt pr afdeling hvis muligt.  
• Antal deltager pr. hold aftales senere.  
• Hvis for få tilmeldte pr. afdeling, slås de sammen.  

 
3. Mad og Drikke 

• Indkøb af drikkevare kan ske i Tyskland.  
• Der bliver indkøbt øl, cider og sodavand.  
• Der skal bestilles pizza, eller andet billigt mad.  



• Der skal indhentes tilbud på mængde ved forskellige leverandører.  
• Der skal indkøbes snacks.  
• Budget 70 kr.  

 
 

4. Arrangement plan 
• Åbner 14:30  
• Legene starter kl. 15:00  
• Festen rykkes indenfor i fælleslokalet kl. ca. 21.  
• Forskellige lege til at starte med, efterfuldt af en 2 semifinaler og en finale.  
• Der skal findes ud af et pointsystem.  
• Der vil være drikkevare under hele arrangementet budgetteret 2/3 af en ramme.  
• Der skal være armbånd  
• Der skal være Toiletvogn 
• Der skal være Vagt/Dørmand.  
• Der skal være anlæg/musiksystem 
• Der skal være mad + snacks.  

 
5. Lege  

Det er ikke en most at der skal drikkes alkohol. 
• Stikbold 
• Øl bowling 
• Flødebolde kast 
• Sækkeløb 
• Stafet med kartoffel mellem benede og sænke i spand 
• Gummistøvle kast 
• Fodbold 
• Almindelig stafet med kentande før næste løber (finale) 
• Færrest mulige ben på jorden (på tid) 
• Limbo 
• Konge spil (Viking spil) 
• Trillebør løb 
• Grise kast/Maler dragt kast 
• Ultimate  
• Tovtrækning  
• Strømpebukser tennisbold 
• Mime 
• Kævle 

 
6. Praktiske detaljer 

• Location: Atriumhuset 
• Pris pr. person ca. 150kr. betalt af afdelingernes aktivitetsudvalg. 
• Hver afdeling står for at finde en måde at komme her ud på, fælles transport fra hver 

afdeling. Evt. Cykel, gå, bus.  
• Der skal søges lejlighedserklæring ved politiet.  



 
7. Evt.  

 
• Næste møde afholdes tirsdag den 8 Maj Kl 19:00, Bispehavevej 3, Kl, 8210 Aarhus V 
• Der snakkes internt i hver afdeling om de er interesseret i Østlympiske Lege 2018 
• Morten kontakter Allan og søger om sponsorater. 


