
 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 7.12.2015 

Hos Yvonne. 

       Afbud: Thor og Flemming 

1.     Valg af referent  

     Merete blev valgt                                                                                                                                                               

2.      Godkendelse af sidste referat 

      Referatet blev godkendt. 

3.      Siden sidst: Orientering vedr. mødet om LAG-midler 

      Horst orienterede om mødet den 16.11. vedr. LAG-midler, hvor Horst og Merete         

      deltog. Koordinator for LAG, Thomas Christensen gav en generel information om 

      ansøgningsprocedurer, frister og rammer for ansøgningerne, der skal opfylde visse krav  

      indenfor 3 hovedområder.  

      Der er 3 ansøgningsfrister: 1.1, 1.4. og 1.9. Der søges midler til en projektide og bevilling 

      af midler, kan max. ydes til 50 % af udgifterne. Beløbet der søges er på min. 50.000 kr. 

      De resterende midler kan/skal afholdes enten af ansøger selv og/eller diverse fonde. De  

      tre hovedområder er erhverv, turisme og bosætning og det gælder om at skabe resulta- 

      ter for lokalmiljøet.  

      Der er en ramme på 1,5 mil. kroner årligt frem til 2020. 

      På mødet blev der ligeledes informeret om lokale projekter, hvor der allerede var bevil- 

      get midler. Bl. a. Horisonten, Strålen og udendørs faciliteter i form af shelter, bålplads 

      mv. ved gymnastikefterskolen Stevns. 

      Thomas tilbød at deltage i møder i såvel Borgerforeningen og Forsamlingshuset for at  

      drøfte evt. projekter. 

      Umiddelbart forekommer det mest oplagt, at undersøge mulighederne for projekt i For- 

      samlingshuset. F.eks. nyt køkken, renovering af loft i salen, nyt inventar, legeplads, sol- 

      celler etc. Det handler om at tænke stort. I den forbindelse orienterede Thomas om at  

      Hellested Forsamlingshus havde modtaget støtte til renovering af huset. 

      Efter mødet vedr. LAG-midler har Horst fremsendt information til Thor vedr. evt. mulig- 

      heder. Bestyrelsen opfordrer bestyrelsen for Holtug Forsamlingshus til at igangsætte  

      proces  med henblik på at fremme evt. ansøgning. 

      Da der er tale om et stort arbejde med udformning af ansøgning/ indhentelse af div. til- 

      bud mv. vil det være ønskeligt at flere foreninger evt. stiller ressourcer til rådighed. 

      Men enighed om, at Forsamlingshuset må være ansøger og dermed tovholder. 



Horst har endvidere sat punktet på dagsorden til det næste møde i Samarbejdsforum, der 

afholdes den 9.12. 

 

Henvendelse vedr. hjertestarter fra Dansk Folkehjælp 

Horst orienterede om samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp/Tryg Fonden. Projektet 

omfatter bl.a. opsætning af hjertestarter incl. varmeskab og afholdelse af et første-

hjælpskursus på 13 timer for 16 personer samt div. forsikrings- og vedligeholdelses-

omkostninger. Aftalen er indgået og kurserne søges afviklet hurtigst muligt i januar/ 

februar 2016. Evt. lørdagene den 16.1. og 23.1. Alternativt den 20.2.og 27.2. Horst 

kontakter Dansk Folkehjælp for endelig aftale. Forsamlingshuset er reserveret til de 

nævnte datoer. 

Enighed om at udvælgelsen af de 16 deltagere sker fra de tre store foreninger, Borgerfor-

eningen, Forsamlingshuset, Vandværket samt Samarbejdsforum. 

 

Orientering om mødet i Hellested den 24,11. 

Mødet var indkaldt af impresario Kurt Hansen i samarbejde med Hellested Forsamlings- 

hus. Horst og Merete deltog. Mødet handlede primært om samarbejde omkring booking 

af kunstnere til arrangementer på Stevns. Kurt Hansen kendte et antal kunstnere der op- 

træder fra mandag til torsdag for honorarer fra 3500 kroner. Til mødet var inviteret ca. 120 

foreninger og enkeltpersoner, men kun 1 forening mødte op (Holtug Borgerforening!). 

Endvidere var en del stevnske forsamlingshuse repræsenteret. Deltagerne var enige om, at 

samarbejde omkring evt. arrangementer og udveksle informationer vedr. afholdelse. Til 

det formål modtog Holtug Borgerforening mailadresser fra de tilstedeværende og gav 

tilsagn om, at sende vores program til de øvrige. Mailadresserne videregives til John for 

ekspedition. 

 

4. Forårsprogrammet – aktiviteter, datoer, omdeling mv. 

John har udarbejdet udkast til program for foråret 2016. Tilbagemelding til John vedr. evt. 

ændringer/tilføjelser hurtigst muligt. 

Programmet omdeles i næste uge. Aftalt, at vi hver især tager de sædvanlige ruter. Mere- 

te kontakter Flemming for at høre om han er klar til at medvirke. 

Vedr. fastelavnsfesten aftalt, at Horst/Merete kontakter Peter for samarbejde omkring 

arrangementet. 

 

5. Fibernet - hvordan får vi navnene på de sidste tilmeldte/evt. trække lod 

Horst kontakter Bent Buhl for at få navnene på de sidste 5 – 6 tilmeldte for at få udtrukket 

vinderen. 

 

6. Datoer/hvem skal med til førstehjælpskurset 

Se under punkt 4 



7. John og Thor`s redegørelse vedr. evt. sammenlægning af Forsamlingshuset og 

Borgerforeningen 

John fremlagde udkast vedr. sammenlægning af de to foreninger. John fremsender 

skrivelsen til medlemmerne pr. mail. Aftalt, at skrivelsen nærlæses og input meddeles john 

snarest. 

8. Næste møde den 25.1.2016 hos Horst og Merete. 

Dagorden primært fastelavnsfest og generalforsamlingen i marts. 

9. Evt.: Intet til ref. 

 

       Merete 

 

 

 

  


