
Referat Borgerforenings møde 11/1 2016 

Tilstede: Claus, Per S. , Torsten, Henning, Henrik. 

Afbud fra : Laila, Per P., Michael. 

        1.    Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

2.  Foredrag 20/1 Det gamle Ølsted. 

Starter kl. 19,00. Vi mødes kl. 18,00 

Henrik henter vare i Brugsen. Per og Claus henter lyd. 

Da dette er skrevet efter foredraget er afholdt, kan der tilføjes at der var 140 

mennesker, som alle var meget glade og tilfredse. 

3. Foredrag 24/2 Mikkel Beha 

Der er få billetter tilbage hos Blomstercafeen i Frederiksværk. 

Vi skal holde et testmøde i hallen, så vi ved hvordan scene, projekter og stole skal stå. 

Henrik indkalder. Der er søgt om tilladelse hos Halsnæs beredskab. 

4.  Fastelavn 7/2 

Vi mødes i hallen 11,30. Brugsen er med igen i år. 

Per S. undersøger om vi har en voksen tønde. Lydanlægget skal sættes op. 

Michael uddelegerer opgaver. 

5. Fugleskydning 

Våben tilladelse skal fornyes. Henning spørger jagtforeningen om de vil overtage 

våbnene. 

6.  Kontingent 

Prisen for leje af borde og stole sættes op til følgende. 

Leje af op til 50 stole med tilhørende borde 200 kr. 

Leje af op til 100 stole med tilhørende borde 300 kr. 

Leje af mere end 100 stole med tilhørende borde 400 kr. 

25 kr. pr. flagstang.  Leje af bestik 100 kr. 



Henrik køber en ny telefon til foreningen, så vi kan få Mobil Pay, både til betaling af 

kontingent, samt leje af borde og stole. 

Kontingent for medlemskab bibeholdes. 

7. Julemarked/ Juletræ 

Folkedanserne holder marked igen i år. De fik ca. 6000 i overskud i 2015. 

Vi investere i et lille hegn til at sætte rundt om juletræet. Så kan byens børn stadig løbe 

rundt om træet, uden at hænge fast i lyskæderne. 

8. Sommermarked 

Vi tager en beslutning efter generalforsamlingen, om vi skal afholde det. 

9. Grusgrav 

Borgerforeningen har indsendt forslag til kommunen om en scene på 20 m2, og senere 

en på 100 m2. 

Afventer svar. 

10. Generalforsamling 

Foregår i foreningshuset. Start kl. 19.30 

Torsten sørger for øl, vand, vin og smørrebrød. 

Vi benytter engangsservice, så der ikke er opvask. 

11. Evt. 

12.  Næste møde 

Hurtigt efter generalforsamling. Henning sender indkaldelse. 

 


