
Bestyrelsesmøde den 19. august 2014. 

Alle medlemmer af bestyrelsen var mødt. 

1) Referat af sidste bestyrelsesmøde blev læst op og godkendt. Torsten pointerede, at forslag som 

ikke er færdigbehandlet, kommer på dagsordenen igen til det næste møde. Det er også vigtigt, at 

ændringer til arrangementer huskes og opbevares til næste gang samme arrangement holdes igen. 

 

2) Foredrag skal foregå i Sundhedsafsnittet. Henning har billeder af ”Det gamle Ølsted” og kan 

supplere en foredragsholder med disse. Hans Aage bliver spurgt af Henning om at holde et foredrag 

i november. 

 

3) Regnskab ved kassereren, som fremlagde en udførlig oversigt over arrangementer i 2014 endvidere 

var der historiske tal i oversigten. 

 

4) Kontingentopkrævning. Indbetalinger i Brugsen fungerer ikke p.t. Kassereren vil skrive, at man skal 

betale kontingent i kasse 1, som normalt ved, hvordan det skal behandles. 

 

5) Årskalender. Michael vil gerne have faste datoer for arrangementer til hjemmesiden 

3310borgerforening.dk. Der er julemarked den 30/11, Torsten spørger i den forbindelse om vi har 

bestilt Ølsted Hallen. 

6) Lokalråd. Vi har fået en henvendelse fra Halsnæs Kommune om lokalråd, Laila og Jens melder sig til 

lokalrådet.  

7) Containere. En sag der ruller frem og tilbage med først et nej fra kommunen og senere et ja. 

Containeren skal beklædes med brædder, så den ikke skæmmer området. 

 

8) Nøgler. Der blev udleveret nøgler til Rytterskolen og vores skab i Ølsted Hallen. 

 

9) Grusgraven. Svævebanen er sat op, men den er for farlig p.t. Knud Beck skriver i fremtiden i Ølsted 

Rundt om fugle, man kan møde i Grusgraven 

 

10) 21-09-2014. Der mulighed for optræden i Grusgraven af musikere under ledelse af Niels Westfahl. 

 

 

11) Spisning bliver den 4. oktober kl. 18.00 hos Henrik. 

 

12) Eventuelt.  Nyt gulv i Ølsted Hallen skal behandles anderledes end tidligere. Ikke alle vogne må 

køre på gulvet, som i øvrigt skal synes dagen efter et arrangement. Helge Friis holder tale ved 

juletræets tænding og Berthel Haarder holder tale ved Skt. Hans bålet.  

 

Næste møde i uge 43. 20. til 26. oktober. 

P.E. Nørregaard 


