
 

Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening 

Torsdag den 2.9.2021 

 

Referat 

 

 

Til stede: Henning, Per, Claus L..,  Annelise, Kenneth, Jan, Ole, Dan, Charlotte,  

                 Rita (referent) 

                  

Afbud: Helle 

 

1. Koncerter/toilet, strøm, vej, økonomi 

 

    Vi skal betale Radius 15.000 kr. for strøm. Sommer har sponsoreret 25.000 kr. til nyt    

    vejskilt til grusgraven (pris på skilt ca. 2.500 kr.) den resterende del bruges på betaling af strøm 

    til Radius.  Gulvet i det nye toilet har Per Andersen lovet at gøre færdig. Vejen ned til  

    grusgraven er ikke god, den trænger til en belægning, kommunen er ansøgt, men der er ikke  

    modtaget noget svar.  

 

    For mange koncerter i år. Der skal være bedre styr på VIP billetter. 

 

    Ildsjælenes budget 

    Arrangerer koncerter. 

    Borgerforeningen godkender det.       

 

    Jan fremlagde regnskab for 2020. 

    

2.  Legeplads 

  

     Birthe har søgt om tilskud til en Tarzanbane, der er bevilget 66.000 kr. som skal bruges på  

     Tarzanbanen ellers skal de sendes retur. 

 

     Per skal tale med borgmesteren og 2 personer mere den 22.9.2021. Der søges om tilskud til  

     legepladsen fra kommunen. 

 

     Kenneth indhenter nye tilbud til legepladsen.  

      

     Legepladsen skal godkendes 1 gang årligt af en inspektør, og vi skal kontrollere om legepladsen 

     er ok ca. 1 gang om måneden. Legepladsen er ca. 10 år gammel. 

      

3.  Madpakkehus/skilte, ingen musik 

 

 Er vandhanen ved madpakkehuset sikret, Kenneth har lovet at se på det. 

 

4. Foredrag / madmarked / spise sammen 

 

    Alle tre områder er udsat til næste år. 

        

 5. Bukke til borde i hallen. 

 

     Bukke til bordene i hallen skal bevares, sættes ind i det rum, hvor vi har borde og stole i 



     forvejen. 

 

 6. Aktiviteter i efteråret 

        

     Punktet udgår, da det hører sammen med pkt. 4. 

     

7. Flagstænger indkøb, betaling af opsætning af flag i gaden. 

 

    Der skal indkøbes flere flagstænger og laves flere huller (7 i alt) En flagstang koster ca.1,379 kr. 

    i glasfiber. 

 

    Der har været forespørgsel om opsætning af flag ved bryllup. Kenneth vil gerne sørge for det. 

    Pris 1.000 kr. for medlemmer af Borgerforeningen og 1.500 kr. for ikke medlemmer. 

     

8. Hjemmeside 

 

    Ole ønskede hjælp til opbygning af hjemmesiden, og det blev der aftalt. 

    Der er nogen der har lavet en Facebookside om sommerscenen. 

 

9. Lokalråd 

    

    Som Lokalråd får vi hvert år 25.000 kr. til administration, som vi skal gøre rede for. 

 

    Per og Henning mødes med borgmester Steffen Jensen, Helge Friis og Helle Lunderød den 22.9- 

    2021 i Rytterskolen. 

    Emner: 

    Kællingetorvet 

    Grusgrav 

    Legeplads 

    Nye forhandlinger om kontrakt. 

 

    Der er mange mørke steder i Ølsted, mørkt punkt i krydset, fliserne er ujævne, cykelstien mangler 

    afstribning, der er ikke til at se noget. Det trænger virkelig til en udbedring. 

 

    Tidligere redaktør på Frederiksborg Amts Avis Niels Jørgen Larsen bliver redaktør både for  

    Amts Avisen og Gulvmåtten. Der kommer måske lidt mere om Ølsted i Gulvmåtten. 

 

    Valgaften med valgflæsk 

    Kommer til at foregå i Sundhedsafsnittet. Claus har foreslået Fru Bonde som leverandør af 

    flæsket. Dato meldes ud. 

 

10. Generalforsamling 

     

      Foregår i Sundhedsafsnittet den 26.9.2021 kl. 13.00 med spisning, kl. 13.30 begynder selve GF. 

      Ordstyrer er Henrik Tolstrup 

 

      Jan sørger for dagsorden. 

      Vi mødes kl. 12.00 

 

       

 

      Der er valg af 6 bestyrelsesmedlemmer: 



      På valg er: 

      Dan Jørgensen 

      Rita Sobczyk 

      Per Perschke 

      Claus Lelund 

      Jan Hansen - ønsker ikke genvalg 

      Henning Holbek – ønsker ikke genvalg 

 

11. Eventuelt 

 

     Georg Carlsen laver en dør til toilettet, og Per Andersen laver gulvet. 

      

     Lys ved kirken er ikke afgjort endnu. 

  

     Per sørger for at indkalde til et fællesmøde med Idrætsforeningen, menighedsrådet, skolen og  

     Borgerforeningen. 

 

     Skolens pedel Bøje har holdt 25 års jubilæum. Per deltog. Den nye skoleinspektør Thomas  

     Carlsen er ok. 

 

     Grantræet til jul kommer måske fra Vinderød. 

      

 


