
Bestyrelsesmøde den 16. januar 2013. 

Alle fra bestyrelsen var mødt. 

1. Sidste mødes referat blev godkendt. 

2. I forbindelse med drøftelsen af julemarkedet gennemgik Jan regnskabet for 2012, som kun manglede 

godkendelse af revisionen. Det fremgik, at overskuddet fra sommermarked og julemarked var større end i 

2011. Julemarkedet måtte gerne falde sammen med julemærkemarchen i fremtiden, for det havde givet et 

godt flow af mennesker over dagen. Åbningstiderne fastholdes i 2013. Regnskabet for 2012 viste et overskud 

på kr. 18.065,53. Det blev aftalt, at større fremtidige udgifter til Grusgraven bør afholdes af Halsnæs 

kommune. Hvervningskampagnen ved julemarkedet havde givet 4-5 betalende medlemmer, ikke helt 

tilfredsstillende. 

3. Generalforsamlingen. Jan viste, at han havde lavet mapper med planer, dagsordener for samtlige 

arrangementer, så alle i princippet i fremtiden kan lede et arrangement ved at følge en af planerne. Der vil 

blive indkaldt til generalforsamlingen til alle med kendt mailadresse og ved hjælp af opslag ved Brugsen, 

Trekanten og skolen og stationen. Jan indhenter en pris på smørrebrød til arrangementet, Torsten køber øl, 

vand og vin. Det blev aftalt, at vi møder ved Rytterskolen kl. 18.45 den 20. februar. Generalforsamlingen 

indkaldes til kl. 19.30. 

4. Intet nyt om juletræsfest i 2013. Med hensyn til fastelavnsfest den 10. februar kunne Jan fortælle, at han 

havde bestilt to rigtige tønder til de voksne. Ellers vil der 2 tønder til kategorien 6-10 år, 2 til 11-15 år og 2 

paptønder til de små 0-5 år. Jan aftaler yderligere med Brugsen som stadig støtter arrangementet. Vi møder 

op kl. 11.30, det starter kl. 14.00. 

5. Flag og juleudsmykning. Henning havde kontaktet kommunen for at få lov til at lave huller til flag. Der skal 

sættes kryds på et kort og det skal så godkendes i kommunen. Senere på året går vi en tur og mærker af, 

hvor vi ønsker huller til flag. Evt. inden et bestyrelsesmøde. Med hensyn til julepynt blev der lagt op til, at 

man inviterede interesserede for at få ideer og til at lave et julelav, som skal stå for udsmykningen. Der 

udsendes en invitation til de ca. 300 mailadresser vi har. 

6. Grusgraven. Vi havde fået et pænt julekort fra Helle Lunderød der roste ildsjælene, der deltager i arbejdet. 

Per viste, at han havde lavet to ansøgninger om tilskud. Der er søgt Byggeriets Ildsjæle om kr. 250.000 til 2 

stk. shelters, et madpakkehus og belægninger, stole og borde. Der er søgt om EU midler til veje og stier. 

7. Næste møde aftales efter generalforsamlingen 

8. Eventuelt. Henning og Jan holder et møde med folkedanserne om sommermarkedet den 5. maj i år. Der er 

konfirmation den 9. maj. 

Poul Erik Nørregaard 

 

 


