Borgerforeningsmøde den 21/4-2016.
Tilstede var: Henning, Jan, Per, Kenneth, Claus H og Laila. Der var afbud fra
Henrik, Michael, Ole og Claus L.
1. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
2.
To gamle foredrag.
Henning fortalte om Ølsted i gamle dage. Der var ca 150 mennesker. Det gik
rigtig godt. Men det er sidste gang, vi afholder foredrag om Ølsted i gamle
dage.
Foredraget med Mikkel Beha Erichsen var en stor succes. Vi forventer et
overskud på ca 40.000. Der var store lydproblemer i 1. halvleg. Det må ikke
ske, og vi skal være bedre forberedte næste gang. Evt kunne Claus og
Christian samarbejde om lyd og lys næste gang, vi skal afholde et stort
foredrag.
Jan undersøger, om vi skal betale skat og moms, så der er helt styr på
reglerne, når vi laver store arrangementer. Claus H undersøger reglerne om
almen nyttighed i forbindelse med arrangementer.
3.
Fastelavn.
Ny aldersopdeling (se referat fra 17/2-2016). Der var for meget fyld i
tønderne. Vi skal have flere højttalere op, da der var problemer med at høre,
hvad Henning sagde.
4.
Nyt foredrag
Se seperat side.
5.
Kristi Himmelfart.
Kenneth, Laila og Henrik/Henning sætter flag op i anledningen af
konfirmation i byen. Mødetid kl. 8.00 ved Rytterskolen. Nedtagning kl. 16.00.
6.
2. Pinsedag
Kirken vil holde gudstjeneste i grusgraven. Vi har lovet at sætte lyd op.
Henning har valgt et par stykker ud i borgerforeningen, som mødes den 3/5
og afprøver lyden. Det aflyses i tilfælde af dårligt vejr.
7.
Sankt Hans
Bertil Haarder er blevet spurgt, om han vil holde båltale. Men han svarer ikke.
Henning vil gøre et sidste forsøg, ellers spørger vi Hanne Kjær Knudsen, om
hun vil holde båltalen.
8.
Fugleskydning.
Intet nyt. Nedlagt indtil videre.

9.
Kontingent, borde og stole.
Kontingent uændret. Priserne er sat op på borde og stole. Se referat fra den
11/1-2016.
10/11. Nye arrangementer/Grusgraven
Birthe Madsen bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde. Gruppen, der laver
aktiviteter i grusgraven, mangler retningslinjer for hvad de kan/må. Så det
skal vi have en dialog om.
Den 22. Maj står Niels Westfall for sangens dag i grusgraven. Per P er
tovholder på arrangementet fra vores side af. Claus H kommer (er væk fra
14-17), Kenneth forventer at komme, Jan kommer om formiddagen, Laila og
Henning kommer ikke. Resten af bestyrelsen ved vi ikke endnu.
Til næste bestyrelsesmøde skal vi alle tænke over, hvilket stort arrangement i
grusgraven vi kan tænke os. Så snakker vi om det næste gang.
12. Opgavefordeling.
Vi gennemgik sedlen og den bliver rettet til.
13. Evt.
Dagsordenen til generalforsamlingen står ikke i vedtægterne. Der står ikke,
hvem der har stemmeret. Desuden står der, at alle medlemmer af bestyrelsen
skal skrive under på referatet efter hver bestyrelsesmøde. Det bliver ikke
gjort i praksis. Per P. retter vedtægterne til og sender ud til os alle.
Vi havde ikke ryddet ordentlig op efter generalforsamlingen, som blev afholdt
i foreningshuset. Henning har fået en stor skideballe for det. Vi må være
mere opmærksomme på oprydning, når vi har afholdt arrangementer.
14. Næste møde
Henning skriver ud på doodle. Vi holder møde inden Sankt Hans.
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