Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening
Torsdag den 29/11 2018
Tilstede : Henning, Helle, Michael, Kenneth, Per, Henrik (Referent)
Afbud : Ole

1. Godkendelse af referat + opfølgning
Referat godkendt.
2. Koncert 26/8
Endnu ikke noget regnskab
3. Foredrag ”Bonderøven”
250 deltagere. Alt i alt et godt arrangement. Der var mange ikke lokale. Der blev annonceret i 3 lokalaviser for
i alt 8000 kr. Det har ikke været pengene værd.
Der er et overskud på 3311,22
4. Juletræstænding 2/12
Arrangement fælles med menighedsråd. Er slået op på vores Facebookside. Borgerforening har sørget for træ,
da menighedsrådet ikke kunne skaffe træ eller stå for betaling
Vi skal finde en leverandør af træ til næste år. Det skal også besluttes om træet stadig skal ved Rytterskolen.
5. Koncert 18/5 2019
Kim Larsen Jam og Andreas Langvad. Henning søger underskudsgaranti på kr. 20000 hos kulturelt samråd.
Billetter sælges på billetto.dk for 150 kr. pr. stk. 200 kr. ved indgang på dagen
Siden mødet er der modtaget kontrakter fra begge bands. Det bliver lagt på Facebook inden jul, og der bliver
sendt mail ud til alle medlemmer af foreningen, hvor der bliver gjort opmæksom på dette arrangement,
samtidig med at vi ønsker glædelig jul.
6. Borgerforening som Lokalråd
Vi skal være talerør til kommunen. Borgerne skal kunne komme med forslag til forskønnelse af byen, og vi skal
så sende forslag videre til kommunen.
Kort sagt vil vi som Lokalråd varetage Ølsted by’s interesser overfor Halsnæs kommune.
Vi skal stadig hedde Ølsted Borgerforening.
Foreslaget om hvorvidt vi skal være lokalråd skal godkendes på generalforsamling i Februar 2019. Hvis det
bliver godkendt, skal der ændres i vores vedtægter.
Der er lavet forslag til ændring af (kællinge)torvet. Tegninger bliver sendt til kommunen.

7. Grusgrav + scene
Der er endnu ikke underskrevet brugsretaftale.
Per er ved at undersøge forsikringer til scenen, madpakkehus og shelters

8. Generalforsamling
Vi prøver at holde generalforsamling en Søndag. Det bliver den 24/2 2019 kl. 13.00 med spisning og
børnepasning.
Henrik får pris på buffet fra Ninnas mad.

9. Fastelavn
3/3 2019 i Hallen. Billetter inddelt i aldersgrupper udleveres grtis i Brugsen.
Michael spørger om Brugsen er med igen.

10. Fællesspisning
Forår 2019. Kommunen har ikke noget imod at vi låner køkken, skal bare have grønt lys fra skoleledelsen.

11. Valgmøde
Afventer svar fra Ugeavisen om de holder arrangement ifm. Folketingsvalg. Hvis de gør det, kunne vi holde
noget sammen i hallen.

12. Hyggerum
Hyggeværestedet kan foregå i Rytterskolen. Henning har fundet 4 lokale som gerne vil stå for åbning, og hygge
sammen med dem der deltager
13. Evt.
Per var foreningens repræsentant ved folkedansernes jubilæum.
Fremover skal vi søge om lov af kommunen til at afholde arrangementer med over 150 deltagere. Det koster
750 kr. at søge
14. Næste møde
Henning indkalder via Doodle. Det bliver inden generalforsamling.

