Bestyrelsesmøde den 22/5 2013.
1) Referat af sidste møde blev godkendt.
2) Sommermarked gav et forventet overskud på kr. 6748,00 uden baren er medregnet. Dette deles
mellem Borgerforeningen og Folkedanserne. Tombolaen, som går ubeskåret til Borgerforeningen,
gav kr. 1385,- i overskud. Der er dog et vist forbehold endnu med hensyn til resultatet. Bodlejen,
der i dag er kr. 150,00, bør overvejes hævet i pris og priserne i baren bør synkroniseres med de
priser, vi tager ved julemarkedet, fastelavnsfest osv.
3) Flagalle. Der skal som aftalt afmærkes, hvor hullerne til flagene skal være. Der laves en markering
med spray. Tre mand sættes på opgaven før næste møde. Flaghullerne skal laves ud til
plejehjemmet på Ølsted Byvej og op til det gamle mejeri på Hovedgaden. To huller ved vejen op til
Rakenhøj.
4) Sankt Hans den 23. juni. Hvis Jagtforeningen skal være med, skal de være mere aktive i arbejdet
end sidste år. Både før og efter bålet. Betaling i baren skal være til en kasse. Kjeld fra jagtforeningen
indbydes til at være med, men vi står for arrangementet. Torsten foreslog, at hornblæserne
indbydes. Henning laver en arbejdsplan. Torsten vil gerne stå for øl og vand, vin og pølser. Bålet
skal flyttes op på bakken – ligger nu ved indkørslen. Jan Sommer vil flytte bålet. Vi mødes den 22/6
kl. 10.00. Jan står for plakater. Borgmesteren er blevet bedt om at holde båltale i år. Da vi har
brugeraftale med kommunen med hensyn til grusgraven, skal vi ikke søge om lov til bål i år.
Henning køber telt med bund og sikring. Afhentningen kræver en stor trailer.
5) Grusgrav, der er indhentet diverse tilbud på stier og veje.
6) Tur til Hundested Kro blev aflyst og nye datoer foreslås.
7) Der er rundvisning i Grusgraven den 10-6.
8) På næste møde skal vi have et selvstændigt punkt om juleudsmykning. En endelig beslutning for
eller imod skal tages. Henrik vil foreslå partierne i byrådet et valgmøde i Ølsted en uge før valget.
9) Næste møde den 14. august.
Poul Erik Nørregaard

