
 

Bestyrelsesmøde Ølsted Borgerforening 

Torsdag den 5.3.2020 

 

Referat 

 

Til stede: Henning, Per, Claus L.., Dan, Annelise, Helle, Jan, Kenneth, Charlotte og Rita  

                (referent)  

 

Afbud: Ole 

 

Henning bød velkommen til Annelise som ny suppleant i Borgerforeningen. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6.2.2020 

 

    Referatet blev godkendt. 

 

2.  Fastelavn 23.2.2020 

 

     Der var 257 børn. Der var mange fra Hundested, Frederiksværk og Skævinge. 

     Der må gerne være 2 tønder til alle grupper. 

 

     Højtaleren duede ikke optimalt, skal justeres inden start, stod for lavt, det var svært at høre.  

 

     Der er regler for hvem der slår tønden ned, den person, der først slår bunden ud af tønden  

     bliver kronet som konge. Den person, som slår det sidste bræt ned, bliver kronet som dronning. 

       

     Helle har lagt billeder op på 3310 Ølsted. 

      

3.  Generalforsamling 16.2.2020 

 

 Generalforsamlingen gik ok, der var både vådt og tørt til alles tilfredshed. 

 

4. Nørkleklub 

 

    Klubben startede op mandag den. 2.3.2020. Der var mødt 14 op. 

        

 5. Spisning den 26.3.2020 

 

      Er blevet aflyst pga. covid-19. 

 

 6. Børneprogram på scenen 

 

     Kenneth har underskrevet en kontrakt med Ann & Aberne til søndag den 16.8.2020. Den er  

     underskrevet med det forbehold, at det kan aflyses hvis Corona ikke er væk. 

 

     I august 2021 kan børnegruppen Popsi og Krelle være en mulighed. 

 

    Frank og fyrene er på scenen den 15.8.2020. (ikke for børn) 

      



7. Shu-bi or not Shu-bi – 16.5.2020 

 

    Lokalbolig vil give 4.000 kr. hvis deres logo trykkes på billetterne. 

    Der var den 5.3.2020 solgt 27 billetter 

 

    Shu-bi or not Shu-bi har sendt et billede til Ole – Ole laver plakater. 

  

8. Lokalråd 

 

    Jan Sommer kommer med et overslag på anlæg af Kællingetorvet. 

 

9. Legeplads 

 

    Der er søgt støtte gennem Visionspuljen i Halsnæs til køb af gynger mm., ansøgningsfristen var  

    den 17.2.2020. Der var ikke modtaget noget svar inden møde den 5.3.2020. Gynger købes efter  

    1.4.2020. 

     

     Per og Charlotte søger Nordea-fonden om støtte til legepladsen og Kællingetorvet. 

 

     Der er kommet flis til legepladsen. 

 

10. Toiletter grusgrav 

  

      Der skrives en mail til kommunen som er tiltænkt Borgmesteren. 

      

11. Fonde 

    

      Der søges om midler til legepladsen og toiletter. 

 

12. Budget – hvad skal vi investere i? 

 

      . Borde og stole – koster ca. 30.000 kr. 

      . Toiletter ca. 30.000 kr. 

     .  Bom v/grusgraven 10.000 kr. 

      . Græs 5.000 kr. 

      . Omklædningsrum 2.000 kr. 

      . Rep. af shelter 

      . Juletræ 

      . Pavilloner 

      . Udbygning på 50 m2 overdækket terrasse ca. 50.000 kr.  

 

13. Eventuelt 

 

      Broen Halsnæs 

      Giver penge til frivillige i foreninger, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i  

      det lokale fritidstilbud. 

 

      Broen hjælper med økonomisk støtte til kontingent og tøj til fritidsaktiviteten. 

 

      Annelise foreslog at Søren Torrense Hansen kontaktes med henblik på, at komme til en snak på 



      vores næste møde. 

 

      Der skal købes ekstra forbindingskasse til grusgraven – kan købes i Hillerød på Gefionsvej, 

      Claus vil sørge for indkøb. Claus sørger også for indkøb af flere sakse, tegnestifter mm. 

 

      Jan vil undersøge om vi kan låne eller leje en hjertestarter. 

 

      Henning har igen kontaktet skolelederen Trine Graakjær på skolen ang. nye ideer til  

      legepladsen, men fik ikke noget svar. 

 

14. Næste møde 

 

      Muligvis den 2.4.2020. Men pga. corona ved vi jo ikke om der er lokalemuligheder, så 

      det må vente, til der gives grønt lys fra kommunen. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


