Referat af bestyrelsesmøde den 22/8-2017 i Foreningshuset.
Der var afbud fra Henrik og Michael.
1. Referatet blev godkendt.
2. Kommunalvalget er den 22/11. Vi afholder vælgermøde den 13/11 kl. ? i samarbejde med
Halsnæsposten i hallen. Henning booker hallen. Claus L. indhenter tilbud på mad. Vi kan højst
være 100 mennesker til spisning. Henrik har ansvaret for at indhente tilbud på lyd og booke
det. Der skal trykkes 100 billetter. Det står Claus L. for. Laila taler med Claes, om det ok at
sælge billetter i Brugsen.
3. Foredrag, Mikkel Kessler koster 23.000,- + transport. Følgende kunne være interessante: Mick
Øgendahl, Andreas Bo, Thomas Warberg og Emil Beha Erichsen. Henrik undersøger priser.
Laila undersøger pris på Lindy Aldahl fra Rigtige Mænd. Henning har på et tidspunkt hørt en
storyteller, som fortalte om, hvad der skete i vikingetiden i området. Selvom det var løgn det
hele, var det meget interessant og morsomt. Henning undersøger pris.
4. Juletræstænding, Per lægger hjernen i blød i forhold til, hvem der skal holde tale. Han
kontakter mulig taler. Henrik og Michael sætter lys i juletræet.
5. Sankt Hans 2018, Helle Lunderød og Trine Torp kunne være mulige talere.
6. Per har undersøgt priser på førstehjælpskursus til byens borgere. Det vil blive meget dyrt. Per
undersøger tilskudsmuligheder hos Beredsskabet og kommunen.
7. Der er indkaldt til møde om hallen. Per deltager i mødet.
8. Klaus H. har skrevet til “Danmark dejligt” i håbet om at få dem til grusgraven næste år. De har
lige været i Skævinge, og det var et fantastisk arrangement. I september eller oktober laver de
programmet for 2018. De sælger drikkevarer, og vi kan tjene penge på madvarer og boder.
Klaus skriver ud, når han hører noget. Bommen er blevet stjålet op til madpakkehuset. Martin
fra TME-byg har lovet at sætte en ny op. Henning undersøger, hvad en jernbom koster. Vi
diskuterede, hvordan vi kan komme i dialog med de unge mennesker i byen. Både så de kan
føle et medansvar for området, og desuden kan de komme med ønsker for, hvad de ønsker
sig oppe i området.
9. Der er blevet brændt 1 borde/bænkesæt, og der er blevet stjålet 2 sæt. Vi snakkede om, at det
kunne være en god ide at brændemærke dem, så man ikke er i tvivl om, hvor de hører til, og
man kunne også støbe dem fast til jorden. De stole og bukke vi lejer ud skal gennemgåes for,
om de mangler propper nedenunder. Vi kan ikke leje dem ud, hvis de ikke er i orden. Henning
foreslår en arbejdsdag, hvor vi får styr på de ting. Henrik undersøger om vi har materialerne.
10. Evt. Torsten vil gerne låne et gammelt lydanlæg. Claus foreslår, Torsten får det, da det for det
første er ulovlig og det rækker ikke ret langt.
11. Henning skriver ud med ny dato.

