
Referat af Borgerforeningsmøde den 8. August 2016 kl. 19.00.

Afbud fra Claus H, Jan, Michael og Kenneth.

1. Referatet blev godkendt.
2. Til Sankt hans skal vi åbne salgsstedet til pølser og drikke kl. 18.00. Kjeld skal være der kl. 

17.00, så vi er klar. Kjeld skal informeres. Vi skal evt låne Brugsens store grill. Der skal sættes 
en stolpe op ved hængekøjerne til højttalerne, så de kan stå der, samtidig med hængekøjerne 
bliver brugt.

3. Henning havde en miniudgave med til en scene i grusgraven, som ligner den berømte 
Mariescene. Nordeafonden, Mærskfonden og kommunen giver tilsammen 180.000,- til en 
scene. En scene på over 28 kvadratmeter skal op på et byrådsmøde, under 28 behøver vi ikke 
søge om. Vi vil prøve at få godkendt en scene på 35 kvadratmeter, som vil blive ca 10 meter 
bred. Vi vil samtidig søge om tilladelse til at lave et toilet. Per skal være formand for det 
praktiske og Henning den økonomiske del. Budgettet er lavet ud fra, at vi får frivillige til at lave 
scenen. Henrik vil spørge de større firmaer i byen, om de vil hjælpe. Når vi er ved at være klar 
til at gå i gang med projektet, vil Laila lægge information op på Facebook, hvor vi samtidig ber 
om hjælp fra byens borgere. Borgerforeningen betaler regningerne løbende, når de kommer 
ind, og så får vi derefter pengene af fondene og kommunen, når de har modtaget regningerne.

4. Asfaltballet ved Brugsen skal afholdes den 20. August. Der er solgt ca 20 billetter nu. Henrik 
hænger plakater op onsdag i denne uge. Laila melder ud lørdag eftermiddag, hvor mange 
billetter der er solgt, og derefter afgør vi, om arrangementet skal afholdes. Der skal sælges 75 
billetter, inden vi afholder arrangementet.

5. Koncerten i grusgraven med Halfdanskerne er søndag den 28/8 kl. 14.00. Per og Claus L 
kommer ikke. Laila kommer efter arbejde ca kl. 15.15. Der skal sættes telt op om lørdagen kl. 
10.00. Vi sælger pølser og drikkevarer. 

6. Vi skal have lavet bannere til at hænge op til vores store arrangementer i stedet for plakater. 
Det skal være nogen lignende dem revyen har.

7. Evt. Vi begynder at sælge billetter til Silas Holst foredraget fredag den 18/8 i Brugsen og på 
Billetto. Foredraget er 20/2-2017. Billetprisen er 125,- pr stk. Vi skal give Silas Holst 17375,- for 
at holde foredraget.

8. Henning melder ud om næste møde. 


