Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening
Tirsdag den 9/10 2018
Tilstede : Henning, Kenneth, Ole, Henrik(Referent).

1. Godkendelse af referat + opfølgning
Der var ikke udsendt referat fra sidste møde.
2. Koncert 26/8
Der er endnu ikke noget regnskab fra arrangementet. 115 deltagere af 50 kr. (5750 kr.)
Der blev brugt 1000 kr. til toilet. Aase Sommer betalte bandet kontant.
3. Foredrag Bonderøven
Der er bestilt avisannonce i Hillerødposten, Frederikssund avis og Frederiksværk ugeblad. Den
kommer i, i uge 43. Henning sender noget til Amtsavisen.
Ole sender noget til Oplev Halsnæs.
Henrik skriver rundt ang. Mødetid og bemanding på dagen.
Der er pt. Solgt 100 billetter på Billetto, og så er der 56 dobbelbilletter. Der er også billetter til salg
i Brugsen (50 stk.)
4. Lokalråd
Der er møde i lokalrådet den 17/10 i Foreningshuset. Der er indkaldt til generalforsamling +
ekstraordinær generalforsamling.
5. Ølsted Grusgrav
Brugsretaftale er sendt rundt. Henning, per og Arne Petersen har gennemgået den, og sendt
ønskede ændringer til kommunen. Pt. Er Grusgraven kommunens ejendom.
Kommunen sætter skilte op ved Hovedgaden( Rakenhøj) og ved bommen, som både viser vej til
madpakkehus og scenen.
6. Fællesspisning
Onsdag den 14 eller Onsdag den 21/11 kl. 18.00. Dato afhænger af hvilken dag det er muligt at få
nogle til at lave maden pris voksne 75 kr. børn optil 12 år. 35 kr. Menuen er flæskesteg.
Ole får en pris fra Brugsen
Henrik Spørger Ninnas mad og kroen
7. Valg
Henrik spørger ugeavisen om de holder noget ifm. Folketingsvalget 2019, og om vi kan være
medarrangør ligesom ved kommunalvalget.

8. Foreningshuset
Henning vil gerne bruge foreningshuset til aktiviteter for byens borgere. Det kunne være kortspil
olign. , en gang om ugen eller en gang om måneden. Der skal bruges en ansvarlig til at lave kaffe,
samt låse op og i samt sørger for at det bliver afleveret pænt.
9. Evt.
Det er foreslået at byens juletræ skal stå i indkørslen ved Rytterskolen. Minighedsrådet skal
spørges.
Vi talte også om at det kunne stå på hjørnet ved Hovedgaden/ H.J Henriksensvej. Men der er ikke
strøm, og Henning mener ikke at det kan tages fra eksisterende lysmaster. Grunden til evt. ny
placering er at der står gemt, så det er svært at se fra Hovedgaden.

10. Næste møde.
Henning indkalder via Doodle

