Bestyrelsesmøde den 26-09-2012.
Henrik og Michael havde meldt fra til mødet.
1) Sidste referat blev godkendt.
2) Henning havde inviteret Hans Jørgen fra Liseleje Borgerforening
3) Omkring forsikringer kunne Per fortælle, at vi ikke har forsikret vores inventar, borde og stole. Det
vil blive for dyrt. Jan oplyste, at vi har en ulykkesforsikring og ansvars forsikring, som bruges når vi
har arrangementer.
4) Økonomien blev gennemgået af Jan. De seneste arrangementer havde givet et lille overskud. Sct.
Hansfest kr. 578,00, Fastelavn kr. 1.708,73 og endelig sommermarkedet kr. 10.248,85. Overskuddet
fra sommermarkedet deles med folkedanserne.
5) Skolen bliver 70 år fredag den 28. september. I dagens anledning sørger vi for flag i Ølsted og Jan og
Henning går op på skolen.
6) Julemarkedet blev foreslået flyttet frem i tid til kl. 10.00 til kl. 15.00. Der er julemærkemarch
samme dag, og det kan skabe problemer med hensyn til adgangen til Ølsted Hallen for
kræmmerne. Marchen starter nemlig ved skolen, så vi må holde indkørslen fri til Hallen. En ny
mand til at sælge æbleskiver og gløgg skal findes. Gunnar Krogh bliver spurgt.
7) Skolen har booket en hverdag til deres juletræsfest, derfor kan det blive vanskeligt at holde et
fælles arrangement. SFO og børnehaver skal jo også være med i givet fald. Henning synes, at de
tidligere juletræsfester havde været lidt ”tamme”. Og det var jo først i sidste øjeblik, at der kom
tilmeldinger nok sidste år. Det er et åbent spørgsmål om juletræsfesten i år bliver til noget.
8) Under eventuelt talte vi om en taler ved juletræstændingen. Skolelederen blev nævnt som en mulig
person. Ølsted Nyt havde fået et indlæg skrevet af Birthe Madsen, dette er samtidig et indlæg fra
Ølsted Borgerforening.
9) Hans Jørgen mødte op kl. 20.00

Jeg vil henvise til Liseleje Borgerforenings hjemmeside. Ellers kan det nævnes, at Hans Jørgen mente, at
vores kontingent var for lavt, mindst kr. 100 er passende. I Liseleje betaler alle kr. 150,00 om året.
Anbefalingen gik ellers på, at vi skal bruge pressen mest muligt for at blive synlige. Med hensyn til
Grusgraven mente han, at navnet skal ændres til noget med natur. Så er det nemmere at få støtte fra fonde
og lignende. Vi snakkede om at lave en navnekonkurrence i pressen.
Af andre gode ideer kan nævnes, at man i Liseleje brugte overskuddet fra et andespil til at købe ca. 60 stk.
juletræer – et godt tilbud på lidt skæve træer fik man indhentet. Træerne blev da givet til beboerne, der har
grund op til hovedgaden. Træerne bliver placeret på en fod med tilhørende jordspyd, og der sættes en
lyskæde med store lys på. Arbejdet udføres af borgerforeningens folk. Beboerne skal så selv tænde
træerne. Man var glade for det, og det så godt ud.
Poul Erik Nørregaard

