REFERAT AF BORGERFORENINGENS BESTYRELSESMØDE D. 6/5-15.
Der var afbud fra Per S. og Torsten.
1. Referatet blev godkendt.
2. Årskalender: Henning opdaterer årskalenderen og sender den ud. Næste
opgave er flag alle' Kr. Himmelfartsdag i anledningen af konfirmation i
byen. Per P. har ansvaret. Henrik og muligvis Claus og Michael hjælper
med det. Mødetid kl. 8.00 ved Rytterskolen.
3. Sommermarked: Der var booket 18 stader ud af 46, og derfor blev det
aflyst.
4. Nye tiltag: Vi snakkede om, hvilke aktiviteter vi kan tjene penge på, når
sommermarkedet er aflyst. Henrik taler med Claes, om Brugsen er
interesseret i at være med til at afholde asfaltbal på Brugsens
parkeringsplads lige som i gamle dage. Vi diskuterede, om julemarkedet
skal have endnu en chance. Hvad skal der til for at trække flere kunder
til? Hvordan får vi nye medlemmer? Kunne vi lave arrangementer, der er
gratis for medlemmer og ikke for ikke medlemmer ( for eksempel
fastelavn)? Henrik har undersøgt foredrag med Mikkel Beha Erichsen.
Det koster 45.000 kroner. Henrik vil undersøge, hvad det koster at få
Søren Bentin ud og holde foredrag. Han styrtede ned med en helikopter
for nogle år siden. Foredraget handler om hans kamp tilbage til livet.
5. Koncerter: Vi vil se, hvordan koncerten med Pastorens jazzkapel går den
31/5. Henning har søgt underskudsgaranti hos Halsnæs kulturel samråd
på 6000,- Laila taler med Torsten om, hvad der skal stå på Facebook
opslaget. Henrik køber 200 siddepuder. Desuden talte vi om en gospel
koncert eller noget kirkeligt.
6. Sankt Hans: Jørgen Tved holder båltalen.Kommunen har kørt brænde op
til bålet. Henning uddelegerer opgaver.
7. Haltider: Ølsted klarer bookingen af hallen lokalt. Der er en brugergruppe,
hvor det er meningen, at brugergruppen skal spørge de forskellige
foreninger om behov for tider. Til sidst sender brugergruppen den
samlede plan ind til kommunen. Det fungerer ikke optimalt p.t.
8. Borgermøde: Til Lokalrådets borgermøde den 18/5 sælger Claus og
Torsten øl og vand.
9. Container: Intet nyt.
10. Grusgrav: Henning fortæller, at der er kommet græs på, der hvor
publikum skal sidde ved amfiteatret. Desuden er der kommet flis på ved
svævebanen. Vi håber snart, at den bliver godkendt. Lions Club har
sponsoreret 10.000 kroner til en vippe. Real Dania har sponsoreret
25.000 kroner til bænke inde i madpakkehuset. Vi håber kommunen
fordobler det beløb. Der er søgt om penge til frugttræer. Claus

efterspørger redningsnummer. Torsten havde lavet at tage sig af den
opgave. Claus spørger, om oversigtskiltene snart bliver skiftet, så de
passer.
11. Evt.: Vi mangler på Rundt om Ølsteds foreningsliste. Michael har fundet
en mulighed, hvor det kun koster 100 dollars en gang for at få Rundt om
Ølsted på Borgerforeningens hjemmeside.
12. Næste møde: Midt i juni.

