Referat af bestyrelsesmøde den 25/4-2017 kl. 19.00 i foreningshuset.
Der var afbud fra Per, Claus H og Michael.
1. Referatet blev godkendt.
2. Generalforsamlingen den 22/2 forløb planmæssigt. Vi overvejer at sætte kontingentet op, så
alle skal betale det samme. Men det skal være et punkt på næste generalforsamling.
3. Foredraget med Silas Holst gav et underskud på ca. 16.000,- Til næste foredrag skal der være
længere pause og bedre mulighed for publikum til at få taget billeder og få autografer. Det gik
lidt hurtigt det hele. Men ellers forløb aftenen godt. En mulighed til nyt foredrag kunne være
Linse Kessler eller Hella Joof. Henrik undersøger priser.
4. Fastelavn i hallen var godt besøgt med ca 250 børn. Vi skal til næste år have to tønder til 5-7 år
og evt også 2 til 8-11 år. Vi skal have flere højttalere op, der skal ingen slik være i voksen
tønden, det bliver smadret. Vi skal huske ristede løg, 2-3 liter mælk til kaffen og bestil kun 125
fastelavnsboller. Vær obs på at det ikke er forældre/bedsteforældre der slår på de mindstes
tønder. Ole efterlyser bedre hygiejne ved salg af pølser. Vi skal have indkøbt nye pølsetænger.
5. Per står for flagopsætning/nedtagning i forbindelse med konfirmation i byen den 25/5. Henrik
og Ole vil gerne hjælpe med at sætte op. Laila kan ikke. Konfirmationerne er kl. 10.00 og
12.00. Vi fik aldrig sat holdere i asfalten, da Byvej blev ordnet. Vi var blevet lovet det, men de
lod bare holderne ligge. Henrik køber 10 strips.
6. Sankt hans er fredag den 23/6. Bertil Haarder holder båltalen. Vi skal starte med at sælge
pølser og drikke kl. 18.00. Kjeld skal komme kl. 17.00. Henning snakker med ham. Vi udvider
sortimentet i år med kartoffelsalat. Laila bestiller 10 kg hos delikatessen i Brugsen. Vi sælger
kun de store pølser i år. Vi skal huske at have en almindelig størrelse kaffemaskine og elkedel
med derop. Claus L køber en højttaler link.
7. Der er kommunalvalg den 21/11. Vi afholder vælgermøde i samarbejde med Halsnæs avisen.
Avisen melder en dato ud. Claus L har undersøgt priser på lydudstyr. Det bliver temmelig dyrt,
hvis vi skal investere i nyt. Ved sidste vælgermøde lejede vi det af Christian, det vil vi gøre
igen.
8. Per er ved at undersøge en pris på et førstehjælpskursus i samarbejde med idrætsforeningen
for byens borgere.
9. Henning har fået et lærred af Marianne Nørgaard. Det ligger i rummet med borde og stole.
10. Boye har lovet at skifte låsen til rummet, som er ved den store bagdør ind til hallen, så vi selv
kan komme derind. Vi opbevarer bla. nogle borde og stole der.
11. Der er ingen dato for, hvornår scenen bliver færdig. Jan skal til at have penge fra
Nordeafonden og Mærskfonden, for der er kommet nogle regninger. Vi skal reklamere for de to
fonde på de sociale medier for at opfylde de krav, de stiller. Der skal planlægges en officiel
indvielse, hvor vi kan få overrakt en check fra fondene, hvis de ønsker at stille op. Så de kan få
omtale ud af det. Den 2. Maj begynder vi på taget.
12. Evt. Kontingentet er sendt ud. Henrik lægger opslag på Facebook og skriver til aviserne i
fremtiden. Han er administrator for vores Facebook side, og så bliver opslagene lagt op af
Ølsted borgerforening og ikke en privat person.
13. Næste møde bliver midt i juni. Henning indkalder.

