Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening
Torsdag den 9.1.2020
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 13. november 2019
Referatet blev godkendt.
2. Juletræ – hvordan gik det?
Træet var ikke kønt, men det holdt, hvis der skal findes en anden type, koster det penge. Det er
positivt, at træet blev flyttet. Kenneth har støbt en sokkel så træet står bedre.
Der skal sættes et skilt op hvornår træet tændes. Der kan godt bruges en julemand, der er en
lokal som koster 250 kr.
3. Foredrag – 22.1.2020. kl. 19.30 Planlægning alle
Per, Ole og Henning mødes ved Sundhedsafsnittet for at se på opstilling af stole og hvor Jørgen
Lassen skal placeres i lokalet. Billetprisen er 50 kr. pr. person som købes ved indgangen.
Der kan købes øl og vand. Foredraget er annonceret på facebook, Halsnæs Avisen og
Frederiksborg Amts avis. Henning laver skilte.
Alle møder kl. 18.30 for at klargøre lokalet.
4. Fastelavn 23.2.2020 – Hvem gør hvad
Billetter i Brugsen fra den 10.2 - 22.2.2020
. Brugsen sørger for slikposer og 5 fastelavnstønder.
. Kenneth sørger for 1 tønde til de voksne.
. Kenneth sender reklame til Ole
. Ole sørger for lejlighedstilladelse hos politiet.
. Henning kontakter pedellen 1 uge før
. Jan køber kuponhæfter
. Der skal laves plakater til at sætte op i byen, f.eks. Hallen, børnehaverne, Foreningshuset
Sættes på facebook. Skal der udsendes noget på Aula (det tidligere forældreintra), der kan laves
en PDF-fil eller JPF-fil af plakaten.
I Brugsen og evt. Netto sættes der plakater op
Skrivelse sendes til Halsnæs Avisen og Frederiksborg Amtsavis, billeder fra sidste års
arrangement kan vedlægges
Årets flotteste udklædning skal kåres, så der skal kigges ud. Husk at tale med Brugsen om

yderligere sponsorering til den bedste udklædte.
Alle møder søndag den 23.2.2020 kl. 10.00
5. Generalforsamling søndag den 16.2.2020
Adgangskort kan hentes i Brugsen fra den 2.2. – 9.2.2020.
Jan køber kuponhæfter. Der er frokostbuffet fra kl. 13.00, GF begynder kl. 13.30.
Nina skal have deltagerantallet senest den 10.2.2020
Kauffmann skal spørges om han vil være dirigent.
Jan laver regnskab.
Jan arbejder på at få et nyt regnskabssystem evt. Dinero.
Kontingentet fastsættes til 100 kr. som sidste år.
Annonceringen sættes i Ølsted Rundt og på facebook.
Der er 7 på valg:
- Henning genopstiller
- Jan genopstiller
- Ole genopstiller
- Kenneth genopstiller
- Charlotte genopstiller
- Helle – suppleant genopstiller
- Jørgen Rasmussen genopstiller
- Edith - suppleant ønsker ikke genvalg
Husk
. At takke og overrække en vingave til de afgående medlemmer af Borgerforeningen.
. Der serveres kaffe efter mødet, det skal siges, så alle ikke er gået hjem.
. Konstituering holdes efter GF.
Der skal købes øl, vand, kaffe og mælk til GF.
6. Ny samlings klub
Charlotte og Tina Folke Drigsdahl har lavet en aftale om en klub (måske en strikkeklub) i
Rytterskolen den 1. mandag i måneden. Kaffe og småkager er gratis. Der er lavet opslag til
Ølsted Rundt.
7. Shu-bi or not Shu-bi – 16.5.2020
Dan og Charlotte står for billetsalg og billetkontrol, ved indgangen til koncerten.
Der skal laves et omklædningsrum med lås ved scenen til 7 mænd, udover laves der to små
podier på scenen.

8. Lokalråd
Per har talt med kromanden om Kællingetorvet og den lokale kunstner Misja Kristoffer
Rasmussen. Fliserne ved Kællingetorvet er ujævne, kunne trænge til en justering eller nye fliser.
Der mangler noget belysning i byen, der er meget mørkt fra stationen og opefter.
Per og Mads Vergo har holdt møde om udbygningen af Ølsted, de har også talt med Pia Weirum,
afdelingsleder for plan og byg i Halsnæs kommune.
9. Toiletter grusgraven
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.
10. Eventuelt
Claus har taget sansegyngen ned, det koster ca. 7 - 8.000 kr. for en ny og opsætningen skal
godkendes.
Det blev vedtaget, at der købes en sansegynge, en åleruse og 2 almindelige gynger. Per søger
om vi kan få pengene, ellers tages de et andet sted. Det er børnehavebørnene og skolen der
benytter gyngerne.
Henning har rettet henvendelse til Trine Graakjær for et svar ang. ideer til legepladsen, som hun
ville sælge til den lære som har med håndværk og design at gøre, og evt. spørge eleverne i
skolen om nogle gode ideer. Trine har ikke svaret på Hennings henvendelse. Det var på mødet
den 22.8.2019 ideen kom på banen.
Jan fortalte, at al hærværk skal meldes til politiet.
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 til Ølsted
Rundt.
11. Næste møde
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 samme sted som sidste møde.

