Bestyrelsesmøde den 7/1 2015.
Alle var mødt op til mødet. Indbudt til punkt 2 var Mads Vergo.
1) Referat af sidste møde blev godkendt.
2) Tv i Brugsen. Der må ikke lægges kommercielle reklamer ind på skærmen. Der er Mads Vergo fra
Ølsted Idrætsforening, der lægger billeder ind og vedligeholder indholdet, som alene bestemmes af
Borgerforeningen og Idrætsforeningen. Indholdet skal være ”foreningsmateriale”. Torsten klagede
over, at man ikke kan se skærmen fra kassekøen, så det blev vedtaget at skifte beslaget, som TV-et
hænger i. Borgerforeningen betaler udgiften. Vi har i fællesskab med Idrætsforeningen en
projektor, som vi kan leje ud. Indkøb af en ekstra pære koster let kr. 1.500,00, og da garantien
dækker pæren, venter vi med indkøb af ekstra pære.
3) Julemarked. Per havde udarbejdet et regnskab, som viste et overskud på kr. 13.725,33 på årets
julemarked. Det er mindre end tidligere, fordi 7 stader ikke var udlejet, og fordi der ikke var
julemærkemarch samtidig med julemarkedet i 2014. Kritik modtaget fra borgerne og stadeholderne
var: for dyre stader, manglende julemusik. Vi ændrer dog ikke på dette, det vil være for bekosteligt.
Generelt er julemarkedet ikke interessant nok, og der er et klart ønske om nye stadeholdere, som
kan ændre dette. Det blev diskuteret, om kræmmere kan leje stader til julemarkedet. Det kan de
godt, hvis der er tale om de sidste stader, som ikke ellers kan lejes ud til juleformål. Henning
klagede over en meget stresset åbning af julemarkedet i år. Vi blev enige om, at der på forhånd skal
tilsiges de nødvendige personer, der er behov for, så det kan undgås i fremtiden. Den, der er
ansvarlig for en aktivitet, skal fordele opgaverne, som vedkommende ikke selv udfører, til de øvrige
i bestyrelsen. Dette skal ske senest på det sidste bestyrelsesmøde inden aktiviteten afholdes. Også
hjælp udefra skal indhentes i god tid inden.
4) Koncerter møde med Gjethuset. Gjethuset vil gerne bruge Grusgraven til koncerter og lignende.
Man foreslår at borgerne kan købe et klippekort med 4 arrangementer. Især aktiviteter med
børnearrangementer har man succes med. Gjethuset vil imidlertid ikke have noget med økonomien
at gøre kun rekrutteringen af kunstnere og planlægningen. Vi enedes om at starte i det små.
Torsten vil forsøge at skaffe et jazzorkester til maj måned.
5) Foredrag. Afholdes i Sundhedsafsnittet på skolen den 19/1 kl 19.30. Der sættes stole og
højttaleranlæg op fra kl. 18.00. Torsten sætter plakat op i Brugsen. Øvrige opgaver blev fordelt.
6) Borgermøde. Mødet er udsat indtil videre.
7) Årskalenderen. Torsten får opgaven med koncerter. Laila og Per laver en beholdningsopgørelse
over, hvad der er i skabet i Hallen og bestemmer, hvad der i fremtiden altid skal være i
beholdningen. Back up til Claus på samling af musikanlæg, samtaleanlæg skal oplæres.
8) Grusgraven. Det blev bestemt, at andre end Borgerforeningen ikke må køre op på pladsen. Et
juridisk spørgsmål om , hvem der er ansvarlig for skader på det, vi har sat op i Grusgraven eller på
personer som bruger det, vi har sat op, skal forelægges en sagkyndig.
9) Vedtægter. Der skal laves selvstændige vedtægter for ”Ildsjælene”, som eventuelt kan danne en
forening med tilknytning til Ølsted Borgerforening. Per giver formand og næstformand i
Borgerforeningen fuldmagt til i fremtiden at kunne hæve penge i banken i fællesskab.
10) Container. Der er indsendt tegning til Halsnæs Kommune.
11) Nøgler. Per opdaterede sine optegnelser over, hvem der har nøgler og hvortil.

12) Engagement i Ølsted Borgerforening. Henning klagede over, at der var for meget fravær, og at man
i bestyrelsen var for sløve. Han var skuffet over folks indsats.
13) Flagstænger. Der er lavet et hul nede ved ”Møllen”. Til gengæld er alle hullerne op til Grusgraven
slået i stykker i forbindelse med græsslåningen. Det er anmeldt til kommunen.
14) Generalforsamling. Det er den 18/2 kl. 19.30. Henrik, Michael, Claus og Poul Erik er på valg til
bestyrelsen. Poul Erik ønsker ikke genvalg.
15) Eventuelt. Satsen for udlån af stole og borde sættes op med kr. 50 for alle kategorier. Dette skrives
ind i den nye folder og på hjemmesiden.
16) Næste møde i uge 9.
Fastelavn. Vi mødes kl. 12 og kl. 14 starter tøndeslagningen.
Poul Erik Nørregaard

