Referat fra Borgerforenings møde 6/6 2016
Tilstede var: Per, Ole, Jan, Henning, Claus og Henrik samt Kenneth som suppleant. Afbud fra Laila og Claus L

1. Godkendelse af referat.
Godkendt

2. Gudstjeneste i Grusgraven
Blev afholdt den 16/5. Fint arrangement. Kun 20-25 deltagere.
Tina var meget tilfreds, og vil gerne gentage dette.
3.

Sankt Hans
Henning har fået lavet 3 plakater. Der er sat 1 op i stativ ved Brugsen. 1 overfor Nettos udkørsel, og så havde jeg sat 1 på en
stolpe i krydset, men den var fjernet efter 2 timer.
Der bliver hængt mindre plakater op i sommerhusområdet, samt på ”Kællingetorvet” og på stander i St. Havelse.
Der er sat info på vores Facebookside og på 3310 Ølsted.
Vi talte om at få nogle banner op. Men ingen af dem jeg talte med, kunne love at de kunne nå det inden. Så nu er de bestilt
til næste år.
Henning skriver til avisen, og bestiller vare i Brugsen
Kager og vin er droppet i år.
Vi mødes ved Rytterskolen. Der blev aftalt kl. 17, men der er kommet en mail med nyt tidspunkt. Dvs. at vi møde kl. 16,30.

4.

Container
Vil undersøge om vi må sætte en container op i grusgraven ved scenen.

5.

Foredrag
Mads Davidsen holder et foredrag i December måned. 50 kr. i entre. Vi inviterer idrætsforeninger fra området. Billetsalg fra
Brugsen og Billetto. Nøjagtig dato kommer senere
Jeg har booket Silas Holst til den 20/2 2017 kl. 19,00. Har ikke fået kontrakt endnu. Så lad os holde det for os selv, indtil der
er en fast aftale.

6.

Koncert
Vi afholder mindre koncerter, når vi får en scene, så lader vi Gjethuset tage sig af de store arrangementer. Måske vi kunne
lave noget i samarbejde med Gjethuset.

7.

Kontingent + borde og stole
Nye priser på leje af borde og stole
Op til 50 stole + tilhørende borde

200 kr.

Op til 100 stole + tilhørende borde

300 kr.

Over 100 stole + tilhørende borde

400 kr.

Flagstænger

25 kr. pr. stk.

Bestik

100 kr uanset antal.

De nye priser kommer på vores Facebookside, og jeg giver Michael besked, så han kan sætte det på hjemmesiden.

8.

Hjemmeside

9.

Oprydning og huller til flagstænger
Vi skal have ryddet op i Rytterskolen, og sat flere holdere ned til flagstænger. Henning indkalder.

10.

Nøgler
Der bliver udleveret nøgler til alle ved næste møde

11.

Grusgrav
Der skal laves aftale om hvad Ildsjælene må arrangere og bestemme. Birthe Madsen bliver inviteret til næste møde

12.

Evt.
Info fra Lokalrådet ang. Kællingetorvet.
Asfaltbal i samarbejde med Brugsen den 20/8 fra 18,00 – 22,00. Jeg afventer pris fra slagteren, så bliver der sat billetter til
salg.
Spisning for bestyrelsen + evt. påhæng den 7/10 2016 på Ølsted kro.
Koncert i Grusgraven 28/8 med Halfdanskerne.

13.

Næste møde
Henning indkalder.

Henrik (Reserve referant)

