
Referat af Borgerforeningens bestyrelsesmøde den 18. Marts 2015.

Til stede var alle bestyrelsesmedlemmer.

1. Konstituering. Henning fortsætter som formand og Henrik som 
næstformand. Per fortsætter som kasserer, og Laila blev valgt til ny 
sekretær. Per meddelte, at han stopper i bestyrelsen om et år til næste 
generalforsamling. 

2. Godkendelse af referat. Det blev godkendt.
3. Generalforsamling. Peter Plants foredrag var meget interessant, og det 

ville være ok med et foredrag til næste generalforsamling, hvis der dukker 
noget spændende op. Det er en god løsning, at vi sidder ved et bord 
samlet alle sammen, så bestyrelsen og de øvrige medlemmer ikke er delt 
op.

4. Årskalender. Vi gennemgik de forskellige opgaver der er i løbet af året og 
fik sat navne på dem, der har  ansvaret for de forskellige ting.

5. Sommermarked. Henrik har påtaget sig ansvaret for det i år. Det er den 
10. Maj i hallen. En stadeplads koster 150 kroner. Vi talte om muligheden 
for mobilpay, da det ville lette arbejdet en del. Henrik undersøger, hvad 
reglerne er for mobilpay og foreninger. Henrik og Henning holder møde 
med folkedanserne om forventninger til dagen og opgavefordeling.

6. Borgermøde. Borgerforeningen og Ildsjælene afholder borgermøde i 
Sundhedsafsnittet den 23/3 kl. 19.30 om grusgraven. Formålet er at få 
lavet 3 grupper ( vej/sti, legeplads/shelter/madpakkehus og PR. gruppe 
herunder også koncerter og arrangementer). Carsten, Lis og Birthe vil 
blive formand for de 3 udvalg.

7. Foredrag efterår. Henning er blevet opfordret til at holde et foredrag om 
Ølsted i gamle dage igen. Der bliver sat en dato senere. Desuden foreslog 
Henrik, at vi skulle prøve at stable et større foredrag på benene. Han 
undersøger prisen på, hvad det vil koste at få Mikkel Beha Erichsen ud.

8. Koncert 31/5-2015. Torsten har lavet en aftale med Pastorens jazzkapel 
om, at de kommer i grusgraven og spiller søndag den 31. Maj kl. 15.00. De 
koster 6500,- og vi talte om en entre pris på ca 20 kroner. Desuden skal 
der sælges øl og vand. Vi aflyser i tilfælde af meget dårlig vejr. Der var 
foreslag om, at musikskolen skulle komme og spille før og efter koncerten. 
Vi talte om at indkøbe en masse knæpuder, så de betalende gæster kunne 
låne sådan en at sidde på.

9. Rundt om Ølsted. Der er et ønske om at få bladet på nettet. Det koster 
400,- pr. gang. Torsten vil høre idrætsforeningen og kirken, om de er 
interesseret i at dele udgifterne sammen med borgerforeningen til det. 

10.Container. Intet nyt.



11.Nøgler. Med den ene nøgle vi har fået udleveret af Per, burde vi kunne 
låse os ind i hallen fra bagsiden og den vej komme ind til vores ting. Vi har 
problemer med, der er andre der låner vores ting. Henning vil tage en snak 
med pedellerne på skolen om det.

12.Evt. Michael har booket hallen til julemarked den 29/11-2015, fastelavn 
den 7/2-2016 og sommermarked den 8/5-2016. Initiativgruppen til 
Lokalrådet har fået lov til at låne lydanlægget til Borgermøde den 18. Maj. 
Claus har lovet at hjælpe med det.

13.Næste møde. I maj måned. Henning skriver ud på doodle.


