Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening
Torsdag den 1.10.2020
Referat
Til stede: Henning, Per, Claus L.., Dan, Annelise, Helle, Kenneth, og Rita (referent)
Afbud: Ole, Jan og Chalotte

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5.3.2020
Referatet blev godkendt.
2. Corona – hvad gør vi
Foredrag aflyses indtil videre.
Kromanden og menighedsrådet kontaktes om et arrangement (f.eks. æbleskiver, gløgg og
sodavand til børnene) når juletræet tændes 1. søndag i advent.
3. Flag i gaden
Per og Claus har sat 13 eller 14 flag op ved særlige lejligheder. Der skal købes stropper til
flagene. Per taler med Ole. Der må ikke være så mange i kirken pt. pga. Corona, det er muligt, at
sætte højtalere op til gudstjenesten ved juletid så der er flere der kan lytte med.
4. Nørkleklub
Klubben startede op mandag den. 2.3.2020. Men er indstillet indtil videre pga. corona.
5. Onsdagsklubben
Klubben er pt. lukket ned, der sendes en mail når den starter op igen.
6. Lokalråd - Per
Per vil kontakte Frederiksborg Amts Avis mhb. på opfølgning af Borgermødet den 28.8.2019.
Per og Henning har været til møde i kommunen. Der er nye ledere i administrationen Tilde og
Torben-Møller Hansen. Der laves om på svartiderne og hele tiden nye folk. Pt. er der kommet en
ny i stedet for Tilde, han hedder Alexander.
Kællingetorvet – borgmesteren synes det er en god ide, hvad gøres der, det sendes videre til
Helle og Tilde. Der bliver indkaldt til møde snart, men tvivlsomt.
Lys på kirkestien – nærmere information.
Kenneth foreslog. at der opsættes infotavler som fortæller alt om hvad der foregår i byen.

Opsætning af blomsterkummer i byen – kontakt Torben Møller-Hansen i administrationen
på kommunen.
7. Legeplads – Kenneth og Claus
Vippen var i tusind stumper, der er skiftet det der var itu.
Svævebanen er ikke godkendt endnu, Kenneth har kontaktet en fra Nordisk Legepladsinstitut der
har set på det, der skal lægges ringmåtter eller en 1\2 meter flis. Bremser virker perfekt, vægten
må max være 70 kg. Det er på eget ansvar at benytte svævebanen. Det koster normalt 4.000 kr.,
men vi får ingen regning. Vedkommende som har været på besøg har været her før og kendte til
legepladsen.
Der købes fugleredegynge – sansegynge som Birthe Madsen har søgt penge til, derudover
købes der ringmåtter til svævebanen og ny bom ved vejen op til madpakkehuset.
8. Toiletter grusgrav og madpakkehuset
Der laves 2 toiletter, vægelementer er lavet og er midlertidigt skruet fast v/scenen.
Der skal planeres hvor toiletterne skal være, om ca. 14 dage graves stolperne ned.
Der skal laves en ordentlig bundramme.
Septiktank ved madpakkehuset (6000 l – 18.000 kr.)
Septiktank ved scenen (2500 l – 8.000 kr.) skal låses af og åbnes i forbindelse med koncerter.
Ved koncerter bestilles der yderlige toiletvogne.
Tømning af septiktanke koster ca. 1.500 kr. om året. Vedligeholdelse, rengøring og toiletpapir
skal kommunen stå for.
Backstage er ved at være færdig og kunstnerrummet er lukket og væggen slutter midt i
kaffelugen.
Der er kommet nøgleboks i døren. Måske installeres en indvendig videoovervågning. Der sidder
optagekort i aktive billeder af alle der kommer ind og ved bevægelse. Overvågningskamera
koster ca. 350 kr.
9. Ølsted Sommerscene – program for 2021
Hvis koncerten bliver aflyst pga. Corona skal det indføres i kontrakten, hvis vi kan få den klausul
er det ok.
Vi prøver alle arrangementer.
10. Børneprogram på scenen
Henning, Birthe, Lis, Per, Ole og Stine fra Riddersalen vil gerne lave noget på scenen
i hverdagen for børnehaven. Dukketeater ”Den lille røde høne”
11. Shu-bi or not Shu-bi
Planlægger at kunne gennemføre koncerten den 29.5.2021.

12. Grusgrav – larm
20 unge mennesker fejrede en 18 års piges fødselsdag fra Ishøj, der blev spillet høj musik og
der blev også klaget over støjen.
Der laves nu skilte med ordensregler som alle skal rette sig efter. Skiltene laves så de
forhåbentlig ikke skal kunne ødelægges.
13. Rundt om Ølsted
Magasinet udkommer 4 gange om året. Per Perschke sørger for distributionen.
Borgerforeningen giver 10.000 kr. til de forbundne udgifter.
14. Ølsted Menighedsråd
Søger Borgerforeningen om julehjælp til værdigt trængende familier til julen 2020.
Det har ikke været muligt at indsamle julehjælp i 2020 pga. manglende afholdelse af
gudstjenester i foråret pga. coronavirus. Borgerforeningen har indvilget i at støtte julehjælpen.
15. Næste møde
Der er ikke aftalt nyt møde, vi afventer.

