Bestyrrelsesmøde Ølsetd Borgerforening.
Tirsdag den 5/4 2018

Tilstede : Ole, Kenneth, Jan, Henning, Claus L, Michael, Henrik, Helle ( Suppleant)
Afbud fra Per og Claus .
1. Godkendelse ag referat + opfølgning.
Referat godkendt.
2. Generalforsamling.
Forløb fint. Samme antal deltagere som der plejer. Henning foreslog spisning inden generalforsamling
næste år, til en pris på 50 – 75 kr.
Måske kroen vil være med. De skal spørges.
3. Mobile pay.
Vi er blevet tilmeldt. Bestyrrelsen udfytldte en liste med navn og personnummer, som kræves for at måtte
benytte Mobile pay.
Der skal fremover benyttes nr. 51156 til indbetaling til foreningen
4. Fastelavn.
Forløb fint. Rigtig mange børn. Der var et overskud på 457,12 kr.
Meget af fortjenesten er gået til annonce i Rundt om Ølsted. Hvis vi ikke kan få en anden aftale med dem,
så skal vi ikke annoncere der mere.
Kenneth vil dreje nogle nye køller til voksen tønden.
5. Fællesspisning
Arrangementet gik godt. Der blev solgt 67 billetter, og der var rigeligt mad.
Hvis vi selv laver maden kan vi gøre det til en billigere pris. Christian Brolle og Anni ???? vil gerne hjælpe.
Vi kan låne køkkenet på skolen, og Brugsen vil gerne hjælpe med evt. stegning. Ved næste fællesspisning
skal der være halv pris for børn op til 12 år.
Vi prøver at holde et igen i Oktober måned
6. Fælles data af arrangementer.
Info og arbejdsplan skal være tilgængelig så alle kan se hvad der skal laves hvornår. Det er den ansvarlige
fra hvert arrangement der skal ligge info, med evt. rettelser ind. Det skal ligge i ”skyen”

7. Foredrag
Da mødet blev holdt var der solg 75 billetter. Der er siden eksploderet helt vildt, og vi er nu oppe på 85
stk…..
Vi bruger den lille del af hallen. Henning, Kenneth og Henrik var i hallen efter mødet, og fandt ud af
hvordan der kan hænges et lærred op. Ole laver oversigt over stoleopsætning og sender til beredskabet.
Vi mødes i hallen 17.30, og sætter forhåbentlig over 100 stole op, samt den lille scene op. Kl. 18. er der
pizza til alle.
Vi åbner dørene kl. 18.30
Der er siden mødet ansøgt om en underskudsgaranti fra kulturelt samråd. Det er bevilget, og vi får 10,000
kr.
8. Konfirmation.
Det er den 10/5. Per er ansvarlig. Der skal bare være 3 – 4 personer, så tager det maks. En halv time.
Giv Per besked om i kommer og hjælper.
9. Grusgrav.
Der er styr på økonomien iflg. Henning.
Der skal holdes Pinsegudstjeneste den 21/5.
Ole sørger for spiritusbevilling til åbningen den 3/6. Henning sender program rundt. Der bliver sat 3
toiletter op til åbningen, vi skal bare sørge for at de bliver fyldt, så sørger udlejer for resten.
Der er blevet planet ud rundt om scenen, så det ser pænt ud.
10. Næste møde.
Det skal være før den 3/6. Henning sender Doodle ud.

