
Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2014. 

Torsten og Per havde meldt fra til mødet. 

1) Sidste mødereferat blev læst op og godkendt. 

2) Foredrag. Hans Åge og Henning Hansen vil gerne holde et foredrag om det gamle Ølsted. 

Formanden oplyste, at han har digitaliseret alle de gamle billeder, der skal bruges til foredraget. 

Der er mange billeder, så der skal ske en udvælgelse, ellers er der nok til to foredrag. Det blev 

vedtaget at satse på onsdag den 21. januar 2015. Der var stemning for, at vi laver bespisning først i 

sundhedsafsnittet (det vil sige maksimalt 80 betalende personer), derefter foredrag i Hallen med 

åbent for alle. 

3) Jesper skal deltage i et møde i kommunen den 22. oktober. Mødet omhandler skiltning til 

seværdigheder i kommunen, korttavler og lignende. 

4) Med hensyn til tv i Brugsen mangler der retningslinjer for, hvilke opslag der kan sendes og hvor 

længe. Mads Vergo indkaldes til næste møde, så det kan gennemdrøftes. 

5) En årskalender udarbejdet af Henning blev gennemgået. Med hensyn til gaver blev det oplyst, at 

bestyrelsesmedlemmer hver får kr. 400 i julegave, mens hjælpere får gaver for kr. 200. Pedellerne 

får en æske chokolade til deling. 

6) Lyserød søndag.  Deltagelse i fremtiden skal drøftes senere. 

7) Julemarkedet har 47 stader, men der er 14 ledige. Claus vil oplyse om det på 3310 Ølsted og på 

Markedspladsen. I år er arrangementet ikke sammenfaldende med julemærkemarchen. 

8) Der kan søges om flere midler i RealDania. Der kan søges til mange formål. Et forsamlingshus i den 

gamle børnehaves bygninger er en mulighed. Så kan vi lave Ølsted Kulturhus. 

9) Intet nyt med hensyn til containere. 

10) Der er lavet graffiti på tavlerne i Grusgraven. Der er ønsker fremme om at lave toiletter. 

Svævebanen vil komme i drift til foråret. Vi har fået godkendelse til at lave flere huller til 

flagstænger, blot de får et kort med indtegnede huller til dette i Kommunen. 

11) Koncerten i Grusgraven var en succes, der var mødt ca. 160 personer op. En større koncert med et 

godt navn vil måske i fremtiden kunne erstatte julemarkedet, hvis det viser sig at gå af mode med 

dette marked. 

12) Stor tilfredshed med arrangementet med spisning på Ølsted Kro. 

13) Nye nøgler til Ølsted Hallens yderste dør er klar. 

14) Projektor. Man vil tale med Mads Vergo om den. 

15) Laila oplyste, at brugsuddeleren nu er informeret om,  at man betaler kontingent til Ølsted 

Borgerforening ved kasserne i Brugsen. En forretningsgang er udarbejdet i fællesskab. 

16) Næste møde i uge 2 i januar. 

 

Poul Erik Nørregaard 

 


