
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. august 2016 

1 Valg af referent  

Merete blev valgt 

2 Godkendelse af sidste referat 

Sidste referat blev godkendt 

3 Opfølgning siden sidste møde 

Enighed om at Sct. Hans arrangementet på grønningen havde været en 

succes. Vi foreslår, at bålet fremover er på Grønningen  

4 Vinder af tilmeldingskonkurrencen til fibernet 

Der blev på mødet trukket lod blandt de involverede borgere i området. 

Holtug Linievej 35 blev den heldige vinder. 

      4a  Økonomien fortsat ok. 1 nyt medlem.  

5 Efterårsprogrammet. Planlægning af arrangementerne. Hvem gør hvad? 

Horst indledte med en stor tak til Britta der havde omdelt alle programmer. 

Pileflet der afholdes den 1.10. er samtidig et led i Stevns frivillighedsdag. Til-

melding til Horst senest den 28.9. (og ikke som anført i programmet den 

28.10.). Borgerforeningen giver kaffe og en lettere frokost. Når tilmeldinger-

ne er i hus køber Yvonne og Merete ind til dagen.  

Til efterårsfesten den 28.10. er det aftalt, at maden leveres fra Anettes Mad. 

Britta aftaler menuen med Anette.  

Vi har allerede modtaget plakater til op-sætning på sandwich. Herudover 

opsættes plakater på Strøby Egede -, Hårlev – og Store Heddinge biblioteker. 

Endvidere bliver arrangementet omtalt i diverse lokale medier. Torsdag den 

27.10. dækkes bord ved Merete og Yvonne. Oprydning/opvask mv. efter 

festen hjælper hele bestyrelsen med.  

I forbindelse med arrangementet den 3.12. skal der anvendes monitor, pro-

jektor og lærred. Vi drøftede forskellige muligheder for at låne eller købe. Det 

blev aftalt, at John undersøger priser, så Borgerforeningen evt. indkøber ud-

styret. Endelig aftale på næste møde den 13.10. 

6 Evaluering af BF`s deltagelse i sommerfesten 

Enighed om at arrangementet gik rimeligt. Der var stor efterspørgsel efter 

popcorn, skumfiduser og især pandekager. Den overordnede planlægning/ 



koordinering af tidspunkterne kunne have været bedre. Bestyrelsen er af den 

opfattelse, at priserne for drikkevarerne er i overkanten. Horst medtager 

vores input til næste møde i Samarbejdsforum. 

7 Orientering fra formanden 

Horst orienterede om bl.a. en henvendelse fra frivillighedskoordinator Lena 

Bach om bl.a. Borgerforeningen finder det hensigtsmæssigt at der oprettes et 

frivillighedscenter i Stevns Kommune. Bestyrelsen ønskede ikke at forholde 

sig hertil, da oplysningsgrundlaget var for spinkelt.  

 

8 Næste møde 

Næste møde den 13.10. hos Michael og Stella. 

9 Eventuelt 

Intet 


