
Referat fra bestyrelsesmødet i Borgerforeningen 

Den 1.6.2015 kl. 18.00 hos Yvonne 

 

1 Valg af referent 

Merete blev valgt 

2 Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt 

3 Siden sidst 

a) Skilte med  ” minus” hundeefterladenskaber udarbejdes af John. Alternativt  indkøbes et par 

skilte.  

b) Værestedet for PTSD-ramte forespørger om medlemskab af Borgerforeningen. Formanden for 

foreningen er sammen med ægtefællen medlemmer. Bestyrelsen er enig om, at deres 

medlems-skab er tilstrækkeligt til evt. også at dække de få deltagere der måtte være med til 

evt. arrangementer i Borgerforeningen. 

c) Der er ansøgt om hjertestarter til ophængning ved forsamlingshuset. Borgerforeningens ansvar 

efterfølgende:  Dække elforbruget for varmeskab(ca. 150 – 200 kr. årligt). Invitation til 

borgerne vedr. instruktionskursus (gratis). 

d) Kort drøftelse af henvendelse fra Georg Vad, Strøby/Strøby Egede Borgerforening angående 

undersøgelse af infrastrukturen på Stevns/linjeføring til motorvejsnettet. Bestyrelsen er enige 

om, at intern kommunikation ikke distribueres udadtil uden forudgående drøftelse i 

bestyrelsen. 

e) Vindere af medlemskonkurrencen er Eva Bjerregård, Strædet og Dennis Olsen/Line Stegeager, 

Strandvejen. 

 

4 Efterårsprogrammet 

Under drøftelsen af efterårsprogrammet kom bestyrelsen ind på Sct. Hans aften. Enighed om, at vi 

flytter spisningen til Grønningen, hvor vi som hidtil spiser vores medbragte grillmad. Drikkevarer 

som vanligt, og aftenen afsluttes med bål i sandgraven. 

Forslag til efterårsprogrammet er indtil videre:  

a) Efterårsfest i oktober/november 2015. Merete kontakter brødrene Engelbrecht m.h.p. evt. 

booking. Efter mødet har det vist sig, at den eneste mulige dato er fredag den 2. okt. 2015. 

Denne dato er booket. 

b) Juletræstænding den 22.nov. 2015 kl. 16.00 

c) Ellen/Egon kontaktes vedr. høstgilde i Holtughaverne. Borgerforeningen kan betale for frø mm. 

til såning i haverne. 

d) Fredagshygge foreslået den 25.9, 30.10, og 27.11. 2015 

e) Gymnastik på mandage ved Lisbeth Hess med opstart formentlig den 7.9. fra 9.30 til 10.30 

f) Ølbrygningskursus? Michael kontakter Thor for at undersøge mulighederne for at arrangere et 

sådant. 

5 Samarbejdsforum/sommerfest 



Udvalget vedr. sommerfesten efterlyser hjælpere. Poul og Horst arrangerer aktiviteter til børnene. 

Udgifterne anslås til ca. 500 kr., som betales af Borgerforeningen. Endvidere er bestyrelsen enige 

om at bidrage med 500 kr. til evt. musik til sommerfesten. Henvendelse herom er modtaget pr. 

mail umiddelbart forud for mødet i bestyrelsen.  Efterfølgende har der været mail korrespondance 

fra Villy, der ønsker spørgsmålet vedr. udgifter til musik drøftet på næste møde den 17.6.2015. Af 

samme grund har Horst ikke meldt tilbage på henvendelsen vedr. tilskud til musik til sommerfesten. 

6 Hjemmesiden 

Kører fortsat rigtig fint med John som redaktør. 

7 Økonomi 

Fortsat god. Efter medlemskonkurrencen er medlemsantallet på 67 

8 Næste møde 

Hos Michael den 25.6 kl. 18.00. Efterfølgende ændret til at afholdes hos Britta og John, da Michael 

var forhindret den dag. Foreløbige punkter til dagsorden: Endelig udarbejdelse af efterårs-

programmet og procedure/proces omkring mulighederne for sammenlægning af Borgerforeningen 

og Forsamlingshuset. 

9 Eventuel 

Intet 


