
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening den 19. marts 2015. 

 

Afbud fra Flemming og Michael 

Ad 1: Merete blev valgt 

Ad 2: Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

          Formand Horst Wilke 

         Næstformand Britta Tange 

        Kasserer John Tange 

        Bestyrelsesmedlem Merete Wilke  

        Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen 

        Bestyrelsesmedlem Yvonne Pedersen 

        Bestyrelsesmedlem Thor Grønbæk 

        Suppleant Michael Pedersen 

 

Ad 3: Referatet fra den 10. februar 2015 godkendt     

Ad 4: Bestyrelsen drøftede kort forløbet af generalforsamlingen. Enighed om, at Ole Anker var en god 

dirigent. 

Ad 5: Af referat fra samarbejdsforum fremgår, at bestyrelsen forventes at arbejde på at få fibernet dækning     

i Holtug. Enighed om, at det er en god ide, men bestyrelsen havde ikke på forhånd drøftet dette. Aftalt, at 

Horst tager kontakt til SEAS/NVE. 

Ad 6: Enighed om, at Borgerforeningen deltager i sommerfesten i år. Festen forventes afholdt den 15. 

august 2015. Borgerforeningens repræsentanter i samarbejdsforum John og Horst har mandat til at arbejde 

videre med planlægning af arrangementet sammen med de øvrige deltagere i arbejdsgruppen. 



Ad 7: Bestyrelsen evaluerede fastelavnsfesten. Enighed om, at arrangementet forløb godt. Fra flere sider 

var der ros til arrangørerne. Dog var der enighed i bestyrelsen om, at tøndeslagningen tog for lang tid med 

den konsekvens, at der blev mindre tid end planlagt til de øvrige lege. 

Endvidere drøftede bestyrelsen, hvordan vi kunne sikre, at der kun blev indkøbt boller, slik mv. til det antal, 

der deltager. Er det evt. muligt med en form for tilmelding? Drøftes inden afvikling af fastelavnsfesten i 

2016. 

Vedr. fredagshyggeaftner drøftede vi, om vi evt. skulle arrangere endnu en fredagshyggeaften inden 

sommerferien. Sidste planlagte fredagshyggeaften er den 17. april 2015. Aftalt, at vi denne aften blandt de 

tilstedeværende undersøger om der er stemning for endnu en fredagshyggeaften evt. som grillarrangement 

i slutningen af maj. I givet fald vil der blive opsat relevant information på relevante steder. 

Ad 8: Hjemmesiden kører fortsat fint med John som redaktør. 

Ad 9: Økonomien god. Dog er der plads til flere medlemmer. Bestyrelsen drøftede kort eventuelle metoder 

til rekruttering af nye medlemmer, herunder en konkurrence blandt medlemmerne. John forsøger at 

udarbejde et forslag til husstandsomdelt skriv blandt byens borgere. 

Ad 10: De næste 2 møder er planlagt til henholdsvis den 20. april 2015 hos Merete og Horst og den 1. juni 

2015 hos Yvonne.. Begge datoer kl. 18.00. 

Ad 11: Intet til ref.  

Holtug 2015-03-24 

Merete Wilke 


