
Referat af bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening 

tirsdag den 20. juni 2017 kl. 18.00 hos John. 

 

 

1 Valg af referent. 

Karin. Skriver direkte ind på PC under mødet. Ref. godkendes i slutningen af 

mødet. Til stede: John, Gunnar, Lars, Tina og Karin 

 

2 Godkendelse af referatet fra den 9-5-2017. Er godkendt.  

 

3 Økonomi og nye medlemmer. Status Q 

 

4 Skt. Hans på Grønningen– hvem – hvad – hvordan? 

John har aftalt med Villy at seniorgruppen sørger for bålet. John og Gunnar + 

evt. Peter, sørger for at grillen og kommer til grønningen fredag formiddag. 

John og Gunnar sørger for at drikkelse kommer til Grønningen til aften. 

 

5  Stillingtagen til Willys forslag om fast beløb (kontingent) kr.1000,- til Holtug 

Samarbejdsforum. 

Det er vedtaget at BF ikke støtter Samarbejdsudvalget med et årligt fast beløb 

på kr.1000,-. Derimod er der enighed om at BF gerne vil se på hver enkelt sag, 

der måtte blive fremlagt fra Samarbejdsforum og evt. støtte med penge eller 

hjælp til konkrete opgaver/events, efter anmodning. 

 

6 Efterårsprogram.  

John og Karin justerer lidt i sidste års program. 

Der er afsat datoer for 2 x fredagshygge. Sidste fredag i måneden i sept. og 

okt.  

 

Ang. høstgilde i holtughaverne kontakter Lars, Egon og Ellen på mandag den 

26. og kontakter efterfølgende John. 

 



Det besluttes at der skal være en efterårsfest igen i år. Dato fastsættes til 11. 

nov. Gunner sætter Hanne i gang med at finde et arrangement. Alle er 

velkomne til at undersøge muligheder. Forslag forelægges til næste 

generalforsamling. 

 

Juletræstænding fastsættes til søndag den 26. nov. 

 

Vi vil forsøge med endnu et arrangement den 1. oktober (frivillighedsdag) 

John vil hører om Inge-lise igen vil give et kursus i pileflet. 

 

John undersøger om Lisbeth fortsat vil tilbyde gymnastik i forsamlingshuset, 

som en fast aktivitet.  

 

Alle datoer er booket med Mette fra FH. 

 

John retter programmet til og sender det ud på mail til bestyrelsen, så der 

kan læses korrektur og komme med evt. rettelser. John printer 

programmerne. Uddeling primo august. John spørger Britta om hun vil 

uddele, ellers henvender han sig til BF og opgaven uddelegeres til BF. 

 

7 Indkomne forslag og lign. 

Lars foreslår Græsk fest. Det besluttes at det kommer med til næste års 

efterår program. 

Vælgermøde i Holtug forsamlingshus? Det vurderes at vi er for sent ude og vi 

ikke i denne omgang har ressourcer til at arrangerer det. 

Fælles julefrokost med HF det bliver den 1. eller 8. dec. Enten på Porsager hos 

Flemming eller i Holtug forsamlingshus.  

 

8 Næste møde. 

Den 22. august kl 18 hos Lars 

 

9 Evt. John indkalder til næste møde i samarbejdsforum hurtigst muligt. 

Og melder tilbage til Villy hvad vi vil bidrage med til sommerfesten på 

Grønningen. Talt om at Karin og Tina laver fiskedam og John eller Gunner 

kontakter Horst om han og Merete vil stå for snobrød igen i år.  



Gunnar kan deltage til sommerfesten. Resten af bestyrelsen ved det ikke i 

skrivende stund. Men Karin sørger for at uddelegerer posten til nogen andre 

hvis hun ikke kan deltage selv.(Fiskedam) 

                                                                                                                                                                                                                                                         


