Referat af bestyrelsesmøde den 6/6-2017 i foreningshuset.
Der var afbud fra Michael og Per.
1. Referatet blev godkendt.
2. Det gik fint med at sætte flag op til konfirmation i byen. Vi fik 3-4 nye medlemmer derefter, da
det var lagt ud på Facebook, at det var borgerforeningen, der hejser flag, og der var et link til at
blive medlem.
3. Sankt hans skal i år starte kl. 18.00, så Kjeld Hjort skal komme kl. 17.00, så grillen bliver klar i
tide. Bålet tændes kl. 20.00. Bertil Haarder holder båltale. Folkedanserne kommer og
underholder, Dennis Madsen står for at tænde bålet. Henrik har sat det på Facebook, og der er
hængt bannere op ved de forskellige indkørsler til byen samt på Lailas hegn. Henrik sætter det
på Facebook igen, når det nærmer sig. Jan skaffer byttepenge. Per skal skaffe kaffemaskinen,
idrætsforeningen har lånt den. Henning skriver til Bertil Haarder om, hvordan vi afregner
kørepenge. Vi sætter ikke telt op, men vi sætter sider på madpakkehuset. Laila står for at
handle i Brugsen. Per henter varerne. Prislisten skal reguleres, så kartoffelsalat også kommer
på prislisten. Prisen for en pølse med kartoffelsalat bliver 30,- Kjeld skal lave 8 kg snobrødsdej,
sidste år havde vi 6 kg, og der blev udsolgt. Dem, der kan nå det, mødes kl. 16.00 ved
Rytterskolen, resten kommer så hurtigt de kan. Jan kan ikke deltage. Claus L opsætter
lydanlæg, og Claus H har taget kopier af sangene.
4. Kommunalvalget er den 21/11. Henrik har skrevet til Peter Fjeldal. Han vil vende tilbage med
dato for arrangementet i Ølsted. Henrik har talt med Christian om lyd. Han vil gerne komme
med et tilbud, når vi kommer med en dato. Claus L taler med Fru Bonde om maden.
5. Per undersøger stadig, hvad et førstehjælpskursus koster. Indtil videre har det været meget
dyrt, der hvor han har undersøgt priser.
6. Boye har omlagt låsen i "gartnerrummet", så vores nøgle til hallen passer dertil.
7. Grusgraven, Nordea har den 6/6 sat 40.000 ind på vores konto, og Mærsk sætter 50.000 ind
den 15/6. Pengene fra kommunen er kommet løbende. Henning havde tegninger med af
toiletter. Hvis vi får lavet toiletter deroppe, vil kommunen stå for rengøringen, men hvor ofte
vides ikke. Vi havde en lang snak om, hvad vi synes, der mangler at blive lavet i grusgraven og
især i forhold til scenen. Siddepladserne skal forlænges og rettes til, så de er bedre at sidde
på, og vejen ned til scenen skal ordnes. 60'er klubben vil gerne afholde et arrangement på
scenen næste år den 4/6. De er en forening, der godt kan lide 60'er musik, og de vil hyre et
band til at spille.
8. Evt. Øif inviterer til 100 års jubilæum den 30/6. Vi talte om, hvad vi skal give i gave. Per får til
ansvar at spørge efter en ønskeseddel. Henrik har undersøgt foredrag med Linse. Det bliver
ikke i år, men evt næste år. Linses bookingbureau vender tilbage med en pris. Henrik spurgte,
hvem der har nøgle til vores rum med borde og stole, da der tit er rod derinde, og der mangler
også af og til stole. Jan fremlagde regnskabet for det første halve år af 2017.
9. Næste møde indkalder Henning til i august.

