
ØLSTED BORGERFORENING 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2013 kl 19.00 

 

Til stede var den fulde bestyrelse på nær Poul Erik Nørregård der havde meldt afbud. 

 

1. Godkendelse af referat. 
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 blev enstemmigt godkendt. 

2. Flagalle i Ølsted. 
Jan, Henrik og Henning har været ude for at se hvor de nye flagstænger kan placeres, det blev 

vedtaget at Henrik udarbejder en plan over plaseringen der kan indsendes til kommunen til 

godkendelse. 

 

3. Sankt Hans. 
Jan oplyste at Sankt Hans havde givet et overskud på ca. kr. 1.600. Michael forespurgte 
om der blev lagt vand op til bålpladsen således at det var nemmere at slukke bålet 
fremover, Henning oplyste at der ville komme vand og el op til madpakkehuset. 
 

4. Disciplin 
Henning meddelelse at han syndet at disciplinen i bestyrelsen ikke er hel god f.eks. i 
tilfælde som 
 

a. Da Kaffe Jens for nyligt døde, var der ingen der reagerede på dette selvom der var 
mindeord hvoraf det fremgik at han har været medlem af borgerforeningens 
bestyrelse. Ved sådanne lejligheder hvor borgerforeningen bør reagere skal Torsten 
eller jeg underrettes. 
  

b. Bestyrelsesmedlemmer der melder sig til et være medhjælper ved et arengement 
bør også møde op til dette, og ikke mælde fra 5 minutter før, det er for sent og 
sætter andre i problemer. 
 

c. Når der udsendes f.eks. mails bør disse mailen besvare med en kommentar set, ja 
eller nej. 
 

  
5. Julebelysning / juleudsmykning 

Henning mente helt bestemt at der var enighed om dette skulle gennemføres, men har nu 
konstateret at det er uklart om det er vedtaget eller ikke vedtaget. Per foreslog derfor, at 
man fremover selv bad om at få eventuelle beslutninger eller vedtagelser efter en 
diskussion ført til referat. 
Efter en del diskussion om for og imod juleudsmykning, var der enighed om at Jan skulle 
udarbejde en mail om grundejernes mening om eventuel juleudsmykning og placering på 
egen grund.  
 

6. Valgaften 
Claus har talt med Alex Nyborg Madsen om arrangementet og der er udsendt invitationer til 
alle partier til den 11. november 2013 kl. 19.30  
Hvert parti har en repræsentant i panelet, samt mulighed for en bod pr. parti. 
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Hvis der skal afholdes spisning skal folk tilmelde sig og hallen kan benyttes til dette 
eventuelt stykket bag skillevægen. Henrik mente at eventuel mad helst skulle leveres lokalt. 
Jan foreslog at man udsendte en mail om interessen for et sådan arendement. 
 

7. Info. Ølsted Grusgrav 
Per informerede om at der er indsendt ansøgning Ministeriet på kr. 1.300.000 af LAG 
midler, hertil kommer kr. 250.000 fra kommunen af kr. for kr. midlerne. 
Henning forelagde de 2 til madpakkehuse et fra Bløcher og et mere åbent fra S. 
Rosendahl, det blev enstemmigt vedtaget at støtte forslaget fra S. Rosendahl, men 
bestyrelsen ville gerne også at Grusgravsgruppen også skulle fremkomme med deres 
mening. 
Henning oplyste at Lise fra Grusgravsgruppen har ansøgt ministeriet om ca. 200.000 til 
etablering af hegn og delvis rydning for fårehold. 
  

8. Fugleskydning 
Mads Vergo har forespurgt om Idrætsforeningen kunne afholde fugleskydning. 
Det blev vedtaget at Mads Vergo kunne arbejde videre med sagen, d.v.s ansøge om 
tilladelse til at bruge grusgraven til fugleskydning, og Idrætsforeningen skal være 
opmærksom på at det også kræver våbentilladelse til de våben der skal benyttes 
(Borgerforeningen har 2 våben og vil ikke afholde fugleskydning) 
 

9. Nøgler 
Jan udleverede 3 nøgler en til den blå dør i Hallen, en til skabet i Hallen og en til den sorte 
dør i Rytterskolen til de bestyrelsesmedlemmer der ikke havde. 
 

10. Hundested Kro 
Det blev vedtaget at festen afholdes hos Henrik, der finder en dato 
 

11. Eventuelt 
Claus oplyste at vi skulle være opmærksom på at Levnedsmiddelstyrelsen ved salg af 
madvarer (pølser m.m.) kræver at der er fast gulv der hvor de sælges, så når vi sælger 
pølser i grusgraven skal der udlægges en plade eller presenning.  
 

12. Næste møde 
Afholdes den 30. november 2013 kl. 19.00  
 
 
 

Referent Per Stenz 
 

 

 

 

  


