
Referat af bestyrelsesmødet i Borgerforeningen 

den 22.11.2016  

1 Valg af referent 

Merete blev valgt. 

2 Godkendelse af sidste referat 

Sidste referat blev godkendt. 

3 Økonomi, nye medlemmer samt ansøgning om tilskud fra kommunen 

Økonomien fortsat god. Et lille fald i medlemsantallet siden 2015. Lokaletilskud søgt med 22.000 

kroner. Aktivitetstilskud søges senere på blanket fremsendt af Yasmina. 

4 Evaluering af de sidste arrangementer 

Arrangementet med Sten Lindegård var en stor succes. Bestyrelsen har modtaget mange positive 

tilkendegivelser fra såvel lokale – som fra mange udefrakommende deltagere. Tilslutningen til 

fredagshyggen må fortsat gerne være større! Men os der delt og havde en hyggelig aften. 

5 Opfølgning siden sidst 

    A Ved formanden 

Stevns Frivillighedscenter orienterede på et møde den 17.11. om arbejdet i foreningen og hvad 

deres opgave generelt går ud på. Centrets pjece blev uddelt til bestyrelsen. Formanden foreslog, at 

Borgerforeningen bliver medlem af Frivillighedscentret for 250 kroner pr. år. Horst kontakter Lena 

B Bach for medlemsskab. På mødet blev der informeret om at lokaletilskuddet er steget til 70 % (en 

forhøjelse siden 2016). Endelig blev der indbudt til et møde med Velux Fonden den 2.12. som vil 

støtte aktive ældres frivillige arbejde. Yvonne, Merete og Horst deltager. 

    B Indkøb af monitor mm. 

John har undersøgt priser på forskelligt udstyr. Stor forskel på priser. Besluttet at sætte evt. ind- 

køb på stand by. Til det kommende arrangement stiller Villy sit udstyr til rådighed. 

6 Julearrangementer 

Juletræstændingen og diverse opgaver i forbindelse hermed, er stort set overtaget af Stella og   

Michael. Stor tak til dem. Aftalt, at Michael køber en ny juletræskæde. Britta sørger for sange og  

Horst sørger for lys i shelteren. Britta kontakter ”julemanden”. 

Til Lington-arrangementet afventes flere tilmeldinger! Opsætning af borde og borddækning den  

2. dec. Kl. 14.00, Yvonne og Merete med hjælp fra John og evt. Flemming. Alle hjælper med  

opvask og oprydning. Det blev vedtaget, at der udloddes et gavekort på 200 kroner blandt de 

betalende deltagere. Yvonne køber gavekortet og Horst slår det op på Facebook sammen med en 

reminder. 

7 Program for foråret 2017. Indhold, trykning og distribution 

Udover de faste arrangementer, som vi satte datoer på, blev det besluttet at kontakte Mogens for 

at aftale foredrag om giftige havslanger. Foredraget foreslås i forbindelse med et fredagsarrange- 

ment. Horst kontakter Mogens. 

Endvidere besluttet, at forsøge at få Peter Tesdorpf til at holde et foredrag om Gjorslev og 

godsets historie. Britta kontakter Tesdorpf. 

Bestyrelsen er enig i, at programmet skal distribueres inden jul/nytår. 

 



8 Ansøgning fra forsamlingshuset om tilskud til nye bord 

En enstemmig bestyrelse besluttede at bevilge 18.000 kroner til nye borde i forsamlingshuset. 

Horst meddeler Mette beslutningen sammen med bookning af lokaler. 

9 Næste møde 

28.2.2017 klokken 18.00 hos Yvonne 

 

10 Evt. 

Kort drøftet fastelavnsfest, der jo er i samarbejde med HF. Mette kontaktes i begyndelsen af 2017 

for nærmere aftale om opgavefordelingen. 

 


