Referat af bestyrelsesmøde den 14-03-2012.

Henning, Per, Jan, Torsten, Poul Erik var mødt, Henrik kom lidt senere. Michael var fraværende.
1) Henning bød velkommen og referater blev godkendt. Per blev budt velkommen i bestyrelsen.
2) Konstituering
a) Formand Henning Holbæk
b) Kasserer Jan Hansen
c) Næstformand Henrik Witthøft
d) Sekretær Poul Erik Nørregaard
3) Fastelavnsarrangementet blev gennemgået. Bedre tønder til de voksne og flere tønder til de små,
bedre højttalerforhold, store skilte ved tønderne, brødrister skal renses (Torsten tager sig af det), der
manglede vagtplan for barens personale - en ansvarlig for hvert arrangement skal sørge for personale.
Jan står for sommermarked og julemarked. Torsten meldte sig som ansvarlig for, at der blev skrevet om
juletræsfesten i ”Rundt om Ølsted”.
4) Generalforsamlingen var hyggelig og der var mødt flere op denne gang.
5) Grusgraven. Der er indkaldt til møde for 17 ildsjæle, 2 arkitekter og 4 fra Ølsted Borgerforening i
foreningshuset den 29. marts kl. 17.00. Afslag om tilskud fra Byggeriets Ildsjæle var modtaget.
6) Der er 1400 adresser i Ølsted. Og der blev drøftet hvervning af nye medlemmer. Per havde udarbejdet
et udmærket oplæg til hvervningsbrev, som kan afleveres til alle husstande. Oplægget færdiggøres.
7) Sct. Hans. Båltaler mangler til 2012. Helge Friis vil gerne i 2013. Evt. kunne den konstituerede præst
holde talen i 2012. Jagtforeningen har givet tilsagn om at deltage, teltet skal repareres efter
stormskaden. Kommunen vil gerne læsse grene af til bålet og folkedanserne vil gerne danse ved Sct.
Hansfesten som i 2011. Lisbeth med kirkekoret er måske interesseret i at synge.
8) Sommermarked den 13. maj fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Jan sender en mail ud til bestyrelsen om
mødetider.
9) Juleudsmykning, ildsjæle spørges og Ølsted Rundt bruges, da der skal indhentes ideer og en gruppe
mennesker, der vil stå for det skal vælges.
10) Afslutning på arrangementer mangler et socialt element sagde Henning. Pludseligt efter Sct. Hans bålet
og fastelavnsfesten står man alene, uden der er andre til stede til at hjælpe med det sidste. Forslag fra
Poul Erik om, at man kalder til samling efter et arrangement. Her kan det sidste arbejde fordeles og
først derefter nydes en øl eller vand i socialt samvær.
Poul Erik Nørregaard

