Referat af bestyrelsesmøde den 30/1-2018 i Foreningshuset.
1. Der er en rettelse til punkt 5. Henrik sender det rettede referat ud, og derefter
er referatet godkendt.
2. Generalforsamlingen er den 21/2 kl. 19.30 i Foreningshuset. På valg er
Ole - ønsker genvalg
Henning - ønsker genvalg
Claus H - ønsker genvalg
Laila - ønsker ikke genvalg
Jan - ønsker genvalg
Kenneth Madsen - Claus L spørger
Jørgen Rasmussen - Henning spørger
Lars Dybdahl - Henning spørger
Erik Hansen - Henning spørger
Henning spørger Erling Kaufmann, om han vil være ordstyrer. Henrik laver et
opslag på facebook, hvor der også står, at vi mangler et bestyrelsemedlem.
Regnskabet blev gennemgået og underskrevet af alle. Bestyrelsen foreslår
kontingent stigning, så alle fremadrettet betaler 100,- årligt. Jan laver
dagsorden, og vi havde en snak om, om vi skal momsregistreres eller ej. Laila
bestiller mad hos slagteren i Brugsen og står for drikkevarer (øl, vin, vand) samt
tjekker om vi har tallerkner, glas, servietter, kaﬀe, krus og mælk til aftenen. Der
købes en flaske rødvin til Erling Kaufmann. Vi mødes kl. 18.45.
3. Mobilepay. Det er klar til fastelavn. Henrik opretter det. Telefonnummeret er
20575725 og står i Borgerforeningens navn.
4. Fastelavn. Michael gennemgik planen for dagen. Henning spørger Annie, om
hun vil hjælpe. Henning og Jan står for prislister. Jan sørger for, vi har
indmeldelseblanketter liggende deroppe på dagen. Laila sørger for varer i
Brugsen.
5. Foredrag. Emil Beha Erichsen er booket til den 19. April og Bonderøven er
booket til den 7/11. Prisen pr. billet bliver 200,- men man kan købe begge
billetter til 300,- De bliver sat til salg den 19/2 på Billetto, og i Brugsen. Det er
vigtigt i forhold til annoncering af foredrag (og andre ting) i Rundt om Ølsted at
sende materialet til Torsten Schnieber eller Hanne Rasmussen inden deadline.
6. Spisning den 1/3 kl. 18.00 i Sundhedsafsnittet. Indtil videre er der solgt 18
billetter, og vi skal sælge minimum 50 billetter for at gennemføre. Billetterne
sælges til og med den 25/2. Prisen er 75,- uanset alder. Vi serverer gratis kaﬀe
efter maden.
7. Banko. Vi snakker om det igen til efteråret.
8. Lokalråd. De afholder generalforsamling den 11/4. Per kom med en kort
orientering.
9. Grusgrav. Der bliver en stor indvielse den 3/6. Helge Engelbrecht kommer og
underholder samt fungerer som konferencier. Desuden er Frank og Fyrene
booket. Vi regner også med at Helsingør pigegarde kommer. Det endelige
program er ikke helt på plads. Vi regner med at bruge ca 25.000,- Der blev
foreslået at vi lavede aftaler med vogne/stader med mad og drikke for at lette
vores arbejde og vi vil stadig være garanteret stadeleje. Ole undersøger, om vi
skal have noget beredskab ( brandslukker osv.). Henning har talt med en fra
Halsnæsposten ang. annoncering. Vi kan få en A5 side i avisen og det vil årligt

koste 52.000,- Danmark Dejligst - Claus H. fortæller, at han sammen med
Henning, Per og Claus L. har haft møde med Michael Tange ang. konceptet. Vi
ville kunne få dem ud til os den 7/7. Skævinge skal afholde det ugen før (den
30/6). Det lyder meget omfattende med økonomi, opgaver og plads. Vi har fået
materialet for sent og det kan ikke blive aktuelt i år. Der blev desuden snakket
om, om vi har lydanlæg på plads i forhold til åbningen, eller om vi evt. skal
booke noget. Henning og Claus L. taler sammen.
10. Næste møde bliver efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen også
konstitueres.

