Referat Borgerforeningsmøde 12/12 2017
Afbud fra Laila.
Referant: Henrik

1. Godkendelse af referat + opfølgning
Referat godkendt
2. Kommunalvalg og juletræ
Kommunalvalget forløb fint. Fungerede godt med den nye opstilling af scene og stole. Ole har oversigten
over det, så vi kan huske det til om 4 år, hvis vi skal være med igen. Jan sender regnskab rundt når det er
færdigt.
Juletræstænding gik også fint. Mange deltagere. Fint med at starte i Rytterskolen, og på den måde få
indraget menighedsrådet. Træet blev tændt 15,45. Det er for tidligt. Det er ikke mørkt nok. Måske vi
kunne prøve med arrangementet i kirken først, og så slutte af med at tænde træet. Sang og underholdning
ved træet skal være mere børnevenligt, så må skønsangen blive i kirken.
3. Fastelavn
Michael styrer dette, og vender tilbage med arbejdsopgaver. Det er den 11/2 2018
4. Generalforsamling
Afholdes i Foreningshuset Onsdag den 21/2 kl. 19,30 Vi holder et møde inden ( uge 5) Henning indkalder.
Henrik laver opslag til Rundt om Ølsted
5. Grusgrav
Vores brugsret skal fornyes. Der skal ændres lidt i den så der er helt klare regler og aftaler for hvem der gør
hvad og hvornår. Det skal undersøges om vi kan få et beløb stillet til rådighed, som vi selv administrere, og
så aflevere regninger så der er styr på hvad pengene er brugt til.
Der bør være samme regler for grusgraven som for Ølsted IF klubhus. Det er klubbens i dagligdagen, men
kommunen står for vedligeholdelse.
Der skal tages fat i kommunen for at høre om de overhovedet vil være med til at drive Grusgraven. Det er
jo ikke sikkert at den betyder lige så meget for dem, som den gør for os, Samtigdig skal det undersøges hvor
mange penge kommunen bruger på grusgraven.
Det er selvfølgelig frivilligt om man som medlem af Borgerforeningens bestyrrelse vil være være aktiv i
driften af grusgraven.
6. Foredrag
Vi skal tjene nogle penge.
Pris på foredrag med Emil Ericsen kr. 38750 og Chris Macdonald kr. 30000. En mulighed er at booke dem
begge, en forår og en efterår. 200 kr. pr. billet, og 300 kr. hvis man køber til begge foredrag samtidig. Dette
blev ikke diskuteret til mødet, det er bare en ide.
Har skrevet lidt frem og tilbage ang. Bankoshow, men har svært ved at få en pris ud af dem.
7. Økonomi
Har ikke skrevet noget i referatet, og kan ikke huske hvad vi talte om

8. Evt.
Storskærm ved VM. Henrik er ved at finde nogle priser.
Der skal laves en side i det næste Rundt om Ølsted, hvor der er mulighed for at melde sig ind i foreningen.
Snip og 50 kr. afleveres kontant i Brugsen.
Ninna Møller (Strandsegård) vil lave mad til fællesspisning for 75 kr.pr. kuvert. Vi skal bare tjene på øl og
vand. Vi prøver og ser om der er interesse i byen. 1. forsøg er den 1/3 2018.
Der bliver skiftet nogle vandrør i grusgraven, så vi får et ordenligt vandtryk.
Vi høre Ølsted IF (Mads Vergo) om de vil fortsætte med Græskarskærring, ellers vil vi gerne overtage.

