Bestyrelsesmøde Mandag den 29.11.2021

Referat

Til stede: Per, Claus, Kenneth, John, Vinni,
Rita (referent)
Afbud: Ole, Charlotte, Helle, Annelise og Dan
Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, da der kun var 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede.

1. Referat fra møde den 21.10.2021
Godkendt.
Velkommen til Vinni – ny suppleant i bestyrelsen.
2. Økonomi
Kassereren gennemgik regnskabet.
3. Tilbud fra Annika Christiansen på ny hjemmeside
Udsat til næste møde
4. Underværker ”En Realdania-kampagne”
Bortfalder – vi kan ikke stille med 500 mennesker til at stemme på et projekt.
5. Opfølgning på ”Rundt om Ølsted”
Der foreslås at holde et møde i januar 2022 hos Halsnæs Avis. Der afsættes et beløb pr. udgivelse
i en pulje/ særskilt konto i Lokalrådet.
Der skal laves en samarbejdsaftale mellem Lokalrådet og redaktionen af Rundt om Ølsted.
Nye udgivelsesdatoer er muligt, skal afpasses med Halsnæs Avis. Med hensyn til
samarbejdsaftale afventer vi udspil fra Halsnæs Avis.
6. Organisationsplan
Udsættes til næste møde.

7. Forsikringer
Ok
8. Legepladsen
Kenneth har en aftale med legepladsinspektøren, søge om byggetilladelse (gratis med i prisen)
Der er check på Tarzanbanen.
9. Grusgraven
Gulvet og døren til toilettet er lavet færdig. Dog mangler isætning af dørgreb og lås.
10. Dukketeater
Venter til foråret
11. Julegaver
Julegaver til bestyrelsen og Cafe-klubben bortfalder i år.
Der gives en gave til de erhvervsdrivende som har ydet en indsat uden betaling.
Som tidligere arrangeres der en medhjælperfest i løbet af sommeren.
12. Næste møde
18.1. 2022 kl. 19.00 i Foreningshuset.
13. Eventuelt
Der er sat et lys op ved kirken – det er en midlertidig prøve.
Per har skrevet til Alexander på kommunen ang. strøm til Ølsted grusgrav, vi håber, at der
bliver sikret 50 amp, så vores arrangementer kan gennemføres uden strømafbrydelse.
Halsnæs Kulturelt samråd har udtrykt utilfredshed over nedgradering af ampere (A) i det el-skab,
der forsyner amfiteatret ved Ølsted Grusgrav. Ny kontaktperson i Kommunen bliver Tilde
Larsen Olsen.

