
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i borgerforeningen den 13/10-2015. 

Fraværende var Michael. 
 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Musik i grusgraven: Den 30. Maj, da det var jazz musik, var overskuddet 635,67 

kroner. Den 30. August, da "Efter skoletid" spillede, var overskuddet 741,39 

kroner. Der er tvivl om, om vi skal betale KODA afgift. Hvis vi ikke skal, kan 

der lægges 500,- på begge beløb. 

3. Foredrag med Søren Bethin den 18/11. Der er foreløbigt solgt 30 billetter. Det 

bliver muligt at købe billetter i døren fra kl. 19.15, hvor prisen bliver 20,- for 

medlemmer og 30,- for ikke medlemmer. Henrik vil sende mails ud til 

medlemmer med de arrangementer vi afholder fremad rettet. Laila laver en 

reminder på facebook, om at billet salget er i gang og med menuen. Vi får maden 

leveret. Henning skaffer projektor. Henrik spørger Søren, om han har brug for 

lyd. Laila tjekker paptallerkner, og drikkevarer vurderer vi, når foredraget 

nærmer sig. Vi mødes i Sundhedsafsnittet kl. 17.00 den 18/11. 

4. Julemarked er søndag den 29/11 kl. 10-15. Der er pt reserveret 21 stader ud af de 

47 mulige. Henrik laver lille notits i Halsnæsposten og Frederikssundsavisen om 

ledige stader. Smertegrænsen er 40 stader booket. Bolsje Ole kommer muligvis 

og brænder mandler, og Brugsen skal evt også have en stand. Vi mødes lørdag 

den 28/11 kl. 15.00 til opsætning. 

5. Foredrag med Mikkel Beha Erichsen den 24/2-2016 i hallen. Der skal sættes en 

lille scene og stole op. Vi skal have styr på lærred (evt 2), projektor og lyd. Vi må 

lave en test inden, så vi er sikre på, billederne er skarpe, og lyden ok. Vi vil gerne 

sælge billetter i Brugsen i Ølsted, blomstercafeen i Frederiksværk, Brugsen i 

Skævinge og evt. Handelsbanken i Frederikssund. De to første steder er på plads. 

Pris pr. billet 195,- Vi starter billetsalget i pausen til Søren  Benthins foredrag, 

hvis billetterne kan nå at blive trykt. Der vil være overskud, hvis vi sælger 185 

billetter. Vi ønsker annonce i Hillerød posten og Halsnæs avisen. Henrik er 

primus motor på arrangementet, men uddelegerer opgaver. 

6. Kontingent: Laila er blevet kontaktet af en borger, der vil melde sig ind i 

borgerforeningen. Personen synes, det var uklart på vores hjemmeside, hvilken 

oplysninger vi ønsker til vores kartotek, når nye medlemmer skal meldes ind. 

Fremtidige muligheder for betaling af kontingent blev diskuteret. 

7. Musik anlæg: Vi har investeret i 2 ekstra højtalere og ledninger, så vi nu har 4 

højttalere og trådløs mikrofon. 

8. Nye tiltag: Vi har et grundlovsmøde i baghovedet. 

9. Container: Revyen har pt ikke behov for en container. Vi skulle dele udgifterne 

med dem. Så projektet er sat i bero, og punktet udgår. 

10. Grusgrav: Torsten vil sende en tegning til kommunen for at søge om tilladelse til 

en stor "shelter", som en midlertidig løsning, indtil vi forhåbentlig får råd til 

"mariehavescenen". Den store scene koster 4-5 millioner. 

11. Generalforsamling bliver den 17/2-2016. Vi holder den nedenunder i 

foreningshuset. Vi laver kaffe og te, og bestiller ostemadder. Per S. og Torsten 



 

 

ønsker ikke genvalg, og vi mangler en i stedet for Jesper, så vi skal have 3 nye 

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

12. Evt. Vi debatterede det nye lokalråd. 

13. Nyt møde i januar.  


