Referat fra Borgerforeningsmøde 23-4 2014.
1. Referat fra sidste møde blev godkendt
2. Generalforsamling.
God stemning. Der var flere nye med. Fint at alle sidder ved samme bord, så bestyrelsen ikke sidder ved
højbord.
3. Fastelavn.
Godt forløb. Mange børn, selv om det ikke havde været annonceret i avisen.
Målene fra de små tønder skal væk, når tønderne er slået ned, så de ikke bliver brugt til at lege i, og vælter
ned over børnene.
Torsten har bestilt en førstehjælpskasse, som vi kan have liggende i vores skab.
Der var et overskud på 460 Kr.
Pølserne var udsolgt for tidligt
Aldersfordeling OK.
4. Sommermarked.
Alle stader er udlejet. Folkedanserne sætter små skilte op.
Vi mødes i hallen Lørdag den 10/5 kl. 16-18, og måler op, og sætter borde rundt på staderne.
Folkedanserne bestiller selv vare i Brugsen.
Der kommer nye bannere op omkring 1/5.
5. Sankt Hans.
Borgmesteren holder båltale, og klipper snoren til indvielse af grusgraven.
Har Pt. Ikke hørt fra jægerne, om de vil stå for grillen, som de plejer.
Der bliver serveret gratis pølser til alle.
Henrik kontakter fødevar styrelsen, for retningslinjer ved udlevering af pølser.
6. Flag alle Konfirmation.
Mødes i Rytterskolen 29/5 kl. 8.00.
Afbud fra Michael, Henning, Laila og Jesper.
Flagene skal ned igen Kl. 17.00
7. Foredrag
Skal først holdes til efteråret.
Vi skal være enige om hvor stort arrangement det skal være. Skal der være lokale der fortæller om Ølsted’s
historie i sundheds afsnittet, eller skal det være en ” kendt” der kan samle 400 mennesker i hallen.
8. Huller til flag.
Kommunen er åben for at der kan komme flere huller i fortovet, så der kan komme flere flagstænger op
Jesper går videre med dette, hos kommunen. Skal have det materiale, der blev lavet sidste år.
9. Container.
Der er lavet en oversigt over hvor meget det vil fylde. Det er afleveret hos pedellen. Han undersøger
nærmere hos kommunen.
10. Nøgler
Der skal laves nye nøgler, så alle kan komme ind, i vores skab, og i Rytterskolen.

11. Møde på kommunen
Jesper har været til møde hos kommunen ang. Forskønnelse af kommunen.
Skraldespande langs hovedgaden bliver skiftet ud. Der bliver ryddet op omkring Brugsen og Netto.
Skilte med hastighed, der er misvisende, vil blive fjernet.
Træ til grusgraven blev afvist.
Skilte med seværdighed bliver undersøgt ( Eks. Strand og grusgrav)
Lys på kirkestien kommer med på et budgetmøde i 2015.
12. Juletræsfest
Er pt. Sat i bero. Bliver ikke holdt i 2014.
13. Info om Grusgraven
Grusgraven er blevet rigtig flot.
Der blev snakket lidt om hvad der skal foregå på scenen i fremtiden.
Madpakkehuset er forsikret gennem kommunen.
Carsten Aagård har foreslået et der bliver plantet et træ af hver slags som findes, rundt omkring i området,
til undervisningsbrug.
Der er pt. 2 Geo Cathing i grusgraven.
Der er reserveret hjemmesider til både grusgraven og borgerforeningen. Michael vil gerne starte dem op.
14. Evt.
15. Næste møde.
Henning sender forslag til dato ud (Doodle)

