
Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening 

Onsdag  den 30/1 2019 

Tilstede: Claus L, Helle, Ole, Per, Henning, Jan, Kenneth, Michael, Henrik (Referent) 

Afbud: Claus H. 

 

1. Godkendelse af ref. + opfølgning 

Referat godkendt 

2. Koncert 26/8 18 

Koncerten med Frank og fyrene gav et overskud på kr. 3487,05 

3. Foredrag Bonderøven 

Foredraget gav et overskud på kr. 3929,73 

4. Juletræ 

Forslag om flagstang eller juletræ ved madpakkehuset, som vil kunne ses over det meste af byen. Måske kan flagstang blive 

sponsoreret. 

Vi talte også om at byens juletræ skulle rykkes fra Rytterskolen til hjørnet Byvej/Hovedgaden. Skal undersøge hvem der ejer 

haven, og så spørge om lov. 

5. Generalforsamling 

Foregår Søndag den 24/2 i Sundhedsafsnittet. Opvaskemaskinen i køkkenet må benyttes. 

Aftale med gymnastikken om at de vil sørge for underholdning af børn i Hallen fra kl. 13,30 og indtil generalforsamlingen er 

slut. 

Der er adgangskort til afhentning i Brugsen + opslag på skærmen. 

Ninas mad levere buffet. Hun skal have deltager antal senest Mandag den 18/2 

Michael, Claus H og Henrik ønsker ikke genvalg. 

6. Fastelavn 

Ole sørger for div. Tilladelser. Husk byggetilladelse hvis der er over 150 deltagere. 

Tønder er bestilt. Regner med at Brugsen er med. 

Der kommer billetter til afhentning i Brugsen. 1 farve til hver aldersgruppe. De er klar til udlevering den 16/2 

Husk at snakke med pedel om at vi benytter hallen. 

7. Koncert 18/5 

Henning og Per har været til møde med avisen. Fik tilbudt annonce til 30,000 + moms pr. år. Der kan ændres i den 4 gange i 

løbet af året. Vi aftalte at vente, og se om det ikke bliver billigere. 

Der er søgt, og bevilget underskuds garanti på kr. 15,000 fra kulturelt samråd 

Der er pt. Solgt 80 billetter. Laver nye opslag på Facebook midt i Marts måned. 



8. Bevilling grusgraven 

Ønske om fast bevilling til scenen.  Vi enedes dog om fortsat at benytte os af lejlighedstilladelse. 

Der er kommet pris på brand og ansvars forsikring af scene og madpakkehuset. Siger ja til tilbuddet. 

Hærværk kan ikke forsikres 

9. Legeplads 

En konsulent fra kommunen har påpeget at der var steder på legepladsen hvor børn kan få hovedet i klemme. Det viste sig 

dog at det var en gammel rapport han havde set, så det er udbedret. 

Kenneth og Claus vil holde tilsyn med legepladsen. 

Sædet til svævebanen er taget som gidsel hos Carsten Aagård. Det skal vi have tilbage. 

10. Cafe klub 

Cafeklub er startet op i Rytterskolen. Det er hver Onsdag fra kl. 10,00. 

Første gang var der 32 personer og anden gang var der 21 

11. Evt. 

 

12. Næste møde 

Konstituering efter generalforsamling 

 


