
Referat for bestyrelsesmødet den 20.4.2015 i Holtug Borgerforening. 

Afbud: Michael 

Ad 1   Merete blev valgt 

Ad 2   Sidste referat blev godkendt. 

Ad 3   Følgende procedure blev aftalt: Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest   

              8 dage før mødet. Dagsorden udsendes senest 6 dage før bestyrelsesmødet. Referatet ud- 

              sendes senest 1 uge efter mødet. 

Ad  4  Sommerfesten/Samarbejdsforumsmødet  blev drøftet. Borgerforeningen deltager i som- 

              merfesten, der afholdes den 15.8.2015. Bestyrelsen foreslår de respektive deltagere, at  

              alle (aktive) betaler for egen fortæring/forplejning. 

Ad 5  Hjemmesiden kører fortsat fint. 

Ad 6  Økonomien god: Borgerforeningen har ca. 80.000 kroner  i indestående og 2.700 kroner i  

             kontanter. Besluttet at betale 300 kroner  i kontingent til Strandforeningen. 

Ad 7  Fredagsaftenerne har været hyggelige med god opbakning. På den oprindelige sidste 

              fredagshyggeaftenen i dette forår, blev det besluttet blandt de tilstedeværende, at 

              afholde et ekstra arrangement fredag den 29.5.2015 kl. 18.00 på Grønningen. Ved dår- 

              ligt vejr flyttes ”festen” til Britta og John ´s carport. Deltagerne medbringer kød til egen grill 

              mad og tilbehør til fælles buffet. Merete laver skilte til sandwichene og evt. skriv til hjem- 

               mesiden. 

Ad 8   Medlemskonkurrencen har indtil nu givet 9 nye medlemmer. Udtrækning af vindere  

              blandt medlemmerne foretages umiddelbart efter 1.maj 2015 af Ole Anker. John/Ole 

              Anker kontakter Stevnsbladet for evt. kort omtale. Britta /Merete indkøber gavekurve. 

Ad 9   Drøftet henvendelse fra borger vedr. hundehømhømmere på Grønningen. Enighed om at   

              problemet reelt henhører under Samarbejdsforum, der informeres på næste møde. Bor- 

              gerforeningens bestyrelse har på trods heraf besluttet at udarbejde skilte til opsætning på         

              Grønningen. John laver skiltene og Horst giver tilbagemelding til borger som er sket.  



           

                            Ad 10  Drøftet evt. kommende arrangementer/nye aktiviteter. Aftalt at Merete kontakter                        

                                        oplægsholder  til kommende efterårsfest for at ”sondere” pris mm. Horst undersø- 

                          ger lighederne for at få gratis hjertestarter. Der var enighed om, at der i den  næste  

                         sæson afholdes et  1.hjælpskursus. Alle aktiviteter drøftes på næste møde. 

             Ad 11 Hos Yvonne den 1.6.2015. 

             Ad 12  Intet. 

                      

 

        


