Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening
Torsdag den 6.2.2020
Referat
Til stede: Henning, Per, Claus L.., Dan, Edith, Helle, Jan, Kenneth, Charlotte og Rita
(referent)
Afbud: Ole
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9.1.2020
Referatet blev godkendt.
2. Foredrag 22.1.2020 – hvordan gik det?
Foredraget gik godt, der var ca. 130 betalende + bestyrelsen.
Der var måske ikke så godt udsyn for alle, men de fleste var tilfredse.
Hallen er en mulighed, hvis der skal holdes flere foredrag, det er bare svært at vide hvor mange
der møder op. Men summen af det hele var det tilfredsstillende.
3. Fastelavn 23.2.2020 – hvem gør hvad
Alle møder kl. 10.00
Jan – baren, byttepenge
Annie, Helle og Rita tager sig af salget, udover kaffebrygning
Dan – tønder
Claus – lyd
Kenneth – borde, indkøb mm. Kenneth har sørget for tønder.
Per P. – indkøb mm. tebreve, kaffe, affaldssække, pulverfløde
Der er sat plakater op i skolen, vuggestuen, børnehaverne, pizzeria, kællingetorvet, grusgraven
og Brugsen/Netto.
Ole har sat i Halsnæs Avisen, Frederiksborg Amtsavis, Ølsted rundt, facebook.com,
facebook borgerforeningen, Ølsted
Pølsekoger og brødrister er i hallen.
Der skal laves prisskilte, skraldespande gøres klar, borde og stole, dug på bordene.
Der skal købes:
fastelavnsboller, sodavand, kildevand, juice, sennep, ketchup, mælk, pølser, pølsebrød, øl til
pølsekoger,
Løg til pølsekoger tager vi selv med, husk pølsetang.
Vi har servietter 300 stk., 350 pølsebakker, sukker, kaffekopper.
Der er lagt kuponbøger i Brugsen som kan udleveres fra den 10.2. – 22.2.2020.
Husk at hente ubrugte kuponbøger i Brugsen.

4. Generalforsamling 16.2.2020
Alle møder kl. 11.30.
Der er udleveret 41 adgangskort. De resterende kuponer er hentet i Brugsen.
Der er købt 2x2 flasker rødvin til bl.a. dirigent mm.
Maden er bestilt hos Nina. Frokostbuffet fra kl. 13.00. GF begynder kl.13.30.
Der skal købes øl, vin og vand, kaffe og mælk.
Der har været annoncering i Ølsted Rundt og på facebook.
5. Nørkleklub - Charlotte
Vand, kaffe og småkager er gratis i den første periode, bliver det en succes vil det koste 10 kr.
som det koster i onsdagsklubben.
6. Shu-bi or not Shu-bi – 16.5.2020
På mødet den 6.2.2020 fortalte Henning, at der var solgt 11 billetter i Brugsen.
Annoncering i Ølsted Rundt, facebook.com, facebook borgerforeningen Ølsted.
Trykning af flyer som deles rundt i oplandet, opsætning af A4 reklamer diverse steder.
7. Lokalråd
Intet nyt.
8. Legeplads
Claus og Kenneth står for legepladsen.
Der skal en mand ud, som skal godkende gyngeopsætning 1 gang om året. Kenneth har kontakt
til en. Per skal søge om penge til gynger inden den 17.2.2020. Der skal skaffes flis.
9. Toiletter grusgraven
Det med kursiv er afskrift fra mødet den 9.1.2020
Toiletterne står i stampe. Per og Henning har været til møde med kommunen (Søren Würtz) , de
har glemt at sende referatet fra mødet. Kommunen ønsker oplyst hvor mange toiletbesøg der evt.
er både i grusgraven og ved madpakkehuset. Henning har igen rykket kommunen, da der
stadig ikke er modtaget noget svar, men de har glemt at sende det videre.
Henning kunne ikke komme med nye oplysninger, da de ikke har hørt mere fra kommunen.
Per og Henning havde et møde med 2 fra kommunen i torsdags, men det førte ikke til nogen
afklaring.

10. Eventuelt
Der arrangeres fællesspisning i Sundhedsafsnittet i slutningen af marts og måske i maj.
Menuen i marts er flæskesteg, det vil koste omkring 85. kr. Der er lavet opslag i Ølsted
Rundt og på facebook.com, facebook borgerforeningen Ølsted.
Børnekoncert i august – skal det prøves.
11. Næste møde
Torsdag den 5. marts kl. 19.00 2020 i Foreningshuset i stueetagen.

