
Bestyrelsesmødet den 30. oktober 2013. 

Per var fraværende pga. sygdom, Jan og Michael havde meldt fra. 

1) Referat af sidste møde blev godkendt. 

2) Valgaften.  

a) Tilladelser fra brandmyndig og politimyndighed skal indhentes inden mødet - Torsten indhenter 

disse. 

b) Vi sælger øl, vand, kaffe, the og kage. Jan laver prislister. 

c) Det blev aftalt, at vi mødes i Ølsted Hallen kl. 16.00 og stiller borde og stole op. Bestyrelsen får 

valgflæsk på foreningens regning; Claus bestiller til bestyrelsen. 

d) Plakater der reklamerer for mødet bestilles hos Peter Fjeldahl. 

3) Flagalle. Der er tegnet ind på et kort, hvor hullerne skal være. 

4) Container. Henrik finder ud af, om vi kan have en container ved Ølsted Hallen til flagstænger. 

5) Nøgler. De udleverede nøgler virker ikke godt nok, de skal laves om. 

6) Julebelysning, udsmykning. Jan har sendt en forespørgsel ud på Internettet og kun 23 har svaret. 2 

er imod og kun en person er interesseret i et juletræslav. Interessen er for lille, så forslaget tages af 

programmet et par år. Henrik og Michael pynter træet ved Rytterskolen. Der skal laves to skilte, 

hvor der står, at det er Borgerforeningens træ, og hvornår det tændes. 

7) Højttalere. Claus oplyste, at et nyt anlæg koster ca. kr. 7.500. Claus bestiller det efter nærmere 

aftale med Jan. Det gamle anlæg sættes til salg. 

8) Rundt om Ølsted. Torsten synes ikke vi har brugt bladet, kun en lille artikel om Grusgraven har vi 

lavet. 

9) Grusgraven. Der er givet byggetilladelse til madpakkehus og 2 stk. shelter. Det er sendt til 

RealDania, der skal godkende det, inden arbejdet kan igangsættes. 

10) Eventuelt. Forslag til taler til Skt. Hans skal findes. Der skal ryddes op i vores lokale i Rytterskolen. 

Nyt møde midt i januar, formanden sender nogle mulige datoer ud på Internettet. Inden 

julemarkedet mødes vi lørdag kl. 16.00 og gør klar. Jan laver mødeplan. 

  


