
Bestyrelsesmøde - 18.06.2019 

Referat 

Tilstede:  Malene, Erling, Niels, Morten, Mogens, Heidi 

Ikke tilstede:  Anna-Sara 

Dagsorden: 

1. SOMMERFEST.  
o Program 
o Hvem gør hvad 
o Opreklamering 
o Tilmelding / hurtig tilmelding (Mogens J.) 
o Mad 
o Priser (separat betaling fredag og lørdag) 

2. Sankt Hans 
3. Opfølgning fra sidste møde 
4. Huset Askmann  
5. Udlån. En liste... 
6. Hjemmesiden 
7. Fordeling af lokalrådsmidler 
8. Få-det-nu-fikset-puljen 
9. Stierne i bakkerne 

Pkt. 1: Sommerfest fredag 16. august + 17. august (gæst Per) 

Fredag kl. 20:00 med fokus på lytning til at starte. Vi forventer 3 x 50 minutter med 
tre forskellige bands (måske 2 af hensyn til økonomi). Slutteligt med dansemusik evt. 
efterfulgt af åben scene. 

Rettelse 

Efter godkendelse af referat er beslutningen ændret til at holde fredag kun til 
lyttemusik evt. efterfulgt af åben scene. Dansemusik vil være forbeholdt lørdag.   

Mogens V. spørger Christian (Jens og Dorthe) om han vil være lyd teknikker. 

Mogens V. lager ”save the date” opslag til glasskab. 

Lørdag musik med fokus på dans. 



Niels laver klippekort (10 genstande for kr. 100,-) 

Priser 

Fredag voksen 50,- / børn (op til 18 år) gratis (betales i døren) 
Lørdag (samme priser som sidste år) – Morten taler med Helle om gamle referater. 

Bar – samme priser som sidste år – Morten taler med Helle om gamle referater. 

Vi søger hjælp til 

● At arrangere skattejagt for børn lørdag eftermiddag 
● Medhjælpere til baren 
● Opsætning/nedtagning af telt 
● M.m. 

Pkt. 2: Sankt Hans falder 23. juni 2019. Bålet tændes kl. 20. Foreningen giver en øl/
vand og pølser – både vegetar og konventionelle. 50 pølser fra slagteren (Marianne), 
pølsebrød og pølsebakker og grillkul og optænding (Heidi), Øl og vand (Erling). 
Pandekagedej (Marlene) 

Mogens Jensen har bålfad m. rist, som vi kan låne. Heidi henter. Marianne tager 
sanghæfter med. 

Erling skriver mail til byen. Morten laver opslag til glasskab. Niels laver event på 
Facebook. 

Bestyrelsen mødes kl. 19:30 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidste møde 

Opfølgning på drikkevand (Mogens Jensen). Afventer. 

Pkt. 4: Huset Askman 

Der er søgt kr. 500.000,- hos Landdistriktspuljen. Der afventes svar. 

Pkt. 5: Udlån 

Trailer med påløbsbremse, som kan laste 1.000 kg og koster omkring kr. 14.000. 
Forsikring dækkes af fører.  



Niels opretter en afstemning på Facebook for at lodde stemningen. 

Erling har en liste klar med ting, som kan lånes/lejes. Når vi får trailer på plads 
offentliggøres listen. 

Pkt. 6:  

Prinsen for hjemmesiden er kr. 12.000,- som vi har modtaget faktura på. Vi har 
modtaget tilskud fra kommunen til dækning af udgiften. 

Peer efterlyser billeder til hjemmesiden. Vi skal være opmærksomme på at personer 
på billeder skal give samtykke til at blive vis på hjemmesiden. 

Pkt. 7: Fordeling af lokalrådsmidler 

Kalundborg kommune har bemidlet kr. 3.500,- til byen. Der har været flere forslag 
fremme: bogskab, bæk til byen, pizza ovn på engen, opslagstavle. Bestyrelsen 
beslutter på et senere tidspunkt. 

Pkt. 8: Få det fikset puljen 

Kommunen har en pulje på kr. 2.000.000,- 

Anvendelse rettet på det offentlige rum. Forslag  

● plante træ og bænke på ”hjørnet” ved smeden. 
● By forskønnelse med blomsterkasser på vejsen 

Nanna og Mogens Jensen stillede forslag om et fællesmøde. Bestyrelsen indstiller til 
at Nanna og Mogens Jensen arrangerer borgermøde hurtigst muligt på vegne af 
bestyrelsen. 

Ansøgningsfrist er 1. oktober.  

Pkt. 9: Bakker 

Lene A. er ansvarlig for klippegruppen, som skal aktiveres. Stierne er ved at vokse til.  

Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen om bakkerne (Marlene, Niels og 
Mogens Jensen). 



Pkt. 12: Næste møde 

Sommerfestmøde mandag 12. august kl. 19:30 hos Mogens V.  

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 26. august 2019 kl. 19:30 hos Morten. 

Ref. Morten.


