
Ølsted Borgerforening 
Referat fra bestyrelsesmøde 12/8 2015 

 
Tilstede var Henning, Torsten, Per P, Claus og Henrik 
 

1. Godkendelse af referat. 
Referat godkendt 
 
 

2. Koncert i grusgraven 30/8 15 
Bandet ”efter skoletid” spiller kl. 14,00  De koster 2500 kr. 
Henning har søgt penge hos Kulturelt samråd. Har søgt 2900 kr. De er bevilget. 
 
Vi mødes i Rytterskolen Søndag kl. 10, sammen med ildsjælene. 
Der skal sættes telt op. Resten af opgaverne fordeles på dagen. 
Der skal sælges øl, vand, kaffe, kage og pølser. 
 

3. Rundt om Ølsted. 
Michael køber et program, så bladet kan blive lagt på vores hjemmeside. 
 

4. Musik anlæg 
Der er et ønske om 2 ekstra højtalere, samt en mikrofon m/ bøjle 
Der var dårlig lyd ved Sankt Hans Arrangement. Det var ikke alle der kunne høre talen. 
Claus indhenter tilbud. 
 

5. Julemarked. 
Henrik sender en mail ud til deltagere fra sidste år, for at høre hvordan interessen er for et være 
med igen i år. 
Vi er oppe imod mange julemarkeder, som er meget mere eksklusive end det vi kan tilbyde. Og det 
er noget folk gerne vil køre efter. 
Vi snakkede om prisen på stader. Skal prisen sættes ned.? 
Vi snakkede også om at prøve at få en til at komme og lave/sælge brændte mandler, samt nogle 
butikker F eks. Skjold Burne, en slagter, Brugsen som kunne stå med jule produkter. 
 
Juletræet ved rytterskolen er dødt……. 
Menighedsrådet sørger for at få plantet et nyt, og indtil det er klar bliver der sat et op i et rør. 
Helge Fris bliver spurgt om han vil holde tale ved trætænding. 
 

6. Nye tiltag 
Der har før været afholdt asfaltbal i samarbejde med Brugsen. De vil gerne være med til at prøve at 
genoplive dette.  
Prøver at få lavet det i 2016 i August måned i ugen med skolestart. Så er alle hjemme fra ferie. 
 
Foredrag med Mikkel Beha Erichsen 24/2 2016 kl. 19,00 i hallen. Underskrevet kontrakt er 
modtaget. 
 
Foredrag med Søren Benthin. Gratis adgang. Mulighed for spisning for 100 kr. 
Den 4,11 og den 18 November  er foreslået, men jeg har ikke hørt noget tilbage fra Søren 
 
 
 



2 del af Det gamle Ølsted skal holdes i Januar 2016 i Sundheds afsnittet 
 
Der blev også talt om mulighed for afholdelse af et Grundlovsmøde i Grusgraven, hvor de 4 
folketings medlemmer fra vores område bliver inviteret. 
Der skal også være noget musik, og mulighed for køb af mad. 
 

7. Sankt Hans 
Der var mellem 350 og 400 deltagerer 
Der skal være bedre lyd. (se punkt 4) og højtalerne skal væk fra Madpakkehuset. 
Holder fast i at tænde bålet tidligt. 
Berthel Haarder holder båltalen næste år. 
 

8. Container. 
Intet nyt. Der er ikke rykket for svar 
 

9. Grusgrav. 
Der er et ønske om at få bygget en scene. 
Der må pt. Ikke bygges jfv. Lokalplan. 
Henning slås noget med kommunen. Der sker intet, og der kommer ikke nogle svar tilbage. 
 

10. Evt. 
Utilfredshed med halfordeling. 
Per drøfter det i ØIF. Og giver Michael besked 
 

11. Næste møde. 
Midt i Oktober. Der bliver indkaldt som vanligt. 
 
 
 
 
 
Ølsted den 27/8 2015 
 
Henrik Hvidthøft 


