Bestyrelsesmøde den 11/1-2017 kl. 19.00.
Alle bestyrelsesmedlemmer og Kenneth (suppleant) var til stede.
1. Referatet blev godkendt.
2. Generalforsamlingen skal afholdes onsdag den 22/2 kl. 19.30 i foreningshuset. Bestyrelsen
mødes kl. 18.45. Henrik, Michael, Claus L og Per ønsker at genopstille. Henning undersøger
om revisorer, fanebærer osv ønsker at genopstille. Laila bestiller mad og drikke i Brugsen og
følger op på, om vi har nok service i skabet. Per har kigget vores vedtægter igennem. De
trænger til en fornyelse. Vi gennemgik vedtægterne, og Per udarbejder et forslag som bliver
præsenteret på generalforsamlingen.
3. Foredraget med Silas Holst er mandag den 20/2 kl. 19.30. Der er solgt ca. 80 billetter nu. Der
kommer bannere op ved vejene ind til Ølsted i nærmeste fremtid.
4. Foredraget med Mads Davidsen var meget interessant. Mads var også selv tilfreds.
5. Fastelavn er søndag den 26/2. Brugsen stiller med en person og sponsorerer det de plejer. I år
vil vi gerne have 4 paptønder i stedet for 2, da de små slog dem alt for hurtig ned sidste år. Vi
mødes kl. 11.30, døren åbnes kl. 13.30 og tøndeslagningen starter kl. 14.00. Det er muligt at
benytte mobile pay i år med Henriks telefon nummer. Vi skal have indmeldelseblanketter med
til Borgerforeningen. Henrik køber kupon hæfter, som børnene skal hente i Brugsen og for
kuponen kan de få en slikpose og en juice til arrangementet. Michael og Laila taler sammen
om bestilling i Brugsen, når det nærmer sig.
6. Den 21. November er der kommunalvalg. Henrik har talt med Peter Fjeldal om at holde et
vælgermøde i hallen lige som for 4 år siden. Det skal starte med stegt flæsk og persillesovs,
som vi står for. Peter Fjeldal står for ordstyrer og politikere. Claus L undersøger priser på
mikrofoner, og Henrik undersøger priser på at leje et lydanlæg.
7. I forbindelse med vejarbejde i byen er der forsvundet holdere til flagstængerne i vejen. Henrik
taler med vejarbejderne på Hovedgaden, og Henning kontakter kommunen i forhold til H.J.
Henriksensvej.
8. Henning har tidligere talt om at købe et stort lærred. Nu har han talt med Marianne Nørregaard,
som gerne vil sy et lærred til os i størrelsen 6x4 meter.
9. Claus Hørlyck-Paulsen fik udleveret nøgler til Rytterskolen, hallen og skabet i hallen.
10. Foredraget med Mads Davidsen gav et overskud på 1898,62 kroner.
11. I grusgraven er det gået planmæssigt indtil videre. Der er nu støbt, og i uge 6 eller 7 kommer
spærene.
12. Evt. Torsten har spurgt, om vi har nogle artikler til Rundt om Ølsted. Henrik sender noget til
ham om generalforsamlingen, Silas Holst foredraget og fastelavn i hallen. Laila foreslog, at vi til
generalforsamlingen skal have taget et billede af os alle, så vi i det næste Rundt om Ølsted kan
præsentere os og blive mere synlige. Henrik foreslog ny mødetid (19.30). Det blev nedstemt. Vi
skal have undersøgt, hvor vi kan få en ny topstjerne til juletræet. Henrik bestiller nogle
aluplader af Halsnæs avisen i størrelsen 420x600 mm til plakater.
13. Næste møde bliver efter generalforsamlingen den 22/2.

