
           Referat af bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening 

tirsdag den 28. februar kl. 18.00 

       Afbud: Flemming, Britta og John 

       Tilføjelser til dagsorden: Ansøgning fra Lisbeth. Tilføjelser/ændringer af pro- 

       grammet. 

1 Valg af referent     

Merete blev valgt 

2 Godkendelse af referatet fra den 22.11.16 

Referatet blev godkendt 

3 Økonomi og nye medlemmer 

Regnskabet for 2016 gennemgået og drøftet. Pt er der 47 medlemmer 

4 Siden sidst:   Orientering ved formanden: Samarbejdsforum – Stevns 

Kommune 

På SF´s møde redegjorde Horst om mulighederne for at søge om midler i 

Velux Fonden. Interessen i SF virkede begrænset, og videre behandling blev 

sendt i tænkeboks til næste møde. 

Et ønske om navne på ”førstehjælpspersoner” ved hjertestarteren er ønske- 

ligt. Horst sørger for det. 

Henvendelse fra Stevns Kommune om at indberette ”frivillige aktiviteter til en 

nyoprettet frivillighedsportal. Merete/Horst kontakter kommunen for yder-

ligere, hvad det kræver af ajourføring af info mv. 

 Der var enighed på mødet om at ændringer i programmet drøftes i bestyrel- 

sen på forhånd. 

5 Forespørgsler/forslag udefra 

Yvonne henvender sig til Lene Haltrup for afklaring af henvendelse vedrøren-

de yogahold. Handler det om oprettelse af hold med Lene som instruktør 

eller? 

Henvendelse fra Jørn Kolind vedr. IT kursus blev drøftet. Ifølge Kommunen er 

IT kurser som udgangspunkt en opgave for oplysningsforbundene. V i må godt 

afholde sådanne, men udgifterne hertil vil blive 100%  egenbetaling/bruger-

betaling. Horst kontakter Jørn Kolind. 

Der er ytret interesse for et opfølgningskursus i anvendelse af hjertestarter. 



Horst sørger for at forslag og oplysninger om kontaktpersoner til oprettelse af 

nyt kursus videregives til nyvalgt bestyrelse efter generalforsamlingen. 

Henvendelse fra DCH angående fælles front mod ”hundelorte” på 

Grønningen og Hundetræningsbanen. Bestyrelsen vil gerne samarbejde med 

DCH om pro-blemet og bidrager med forslag som: Opsætning af skilte, poser 

til fri afbe-nyttelse og evt. etablering af hundetoilet. Horst kontakter DCH 

vedr. fælles-indsats. 

Ansøgning fra Lisbeth om indkøb af nye måtter til gymnastikken blev 

imødekommet med en bevilling på 1000 kr.  

Efter mødet har det vist sig , at det ikke er muligt at foretage indkøbet 

indenfor bevillingen. Horst har accepteret udgiften på ca. 1600 kr. 

6 Generalforsamlingen den 17.3.2017 

I år står forsamlingshuset for arrangementet. Borgerforeningen holder sin 

generalforsamling sidst. 

På valg er: Yvonne, Britta, Merete, Thor samt suppleant, bilagskontrollant og 

suppleant for bilagskontrollanten. 

Horst meddelte, at han trækker sig i utide pga dårligt helbred. 

7 Evaluering af fastelavnsfesten  

 Efter en vanskelig opstart m.h.t. planlægningen blev festen en stor succes. 

Stor ros til alle for deltagelse i arbejdet på dagen. 

8 Næste møde 

Overlades til den nyvalgte bestyrelse 

9 Eventuelt 

Merete sørger for gavekort 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   


