
Referat af bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening 
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 hos Tina Grønbæk 

 
Deltagere: Lars Honore, Hans, John, Karin, Tina og Anette 
Fraværende: Lars Maimann 
 
 

1. Valg af referent. 
  Tina blev valgt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referat er godkendt. 

 
3. Økonomi og nye medlemmer. 

Folkeoplysningsudvalget har fået regnskabet og vi skal ikke betale noget 
tilbage af lokaletilskuddet. 
62.264 i banken og 3.161 i kassen. 74 betalende kontingent. 

 
4. Siden sidst. 

Hans fortæller om foredrag med Lola Jensen, som Merete Wilke har foreslået. 
Lola Jensen er familievejleder. 
Hvad er vores publikum? Og hvad koster hun? 
Hans har overvejet kassererposten og takker nej. 
Ingen arrangementer siden sidst. 

 
5. Efterårsprogram. 

Høstfest i Holtug Haverne – Karin finder en dato med Ellen – Slut august 
Rundvisning Gjorslev- Søndag den kl. 1230 Enten den 2/8 + 16/8 eller 23/8. 
Lars Honore kommer med endelig dato. 
Faste punkter: Gymnastik og cykling. 
Pileflet – prisen sættes op, så det kan løbe rundt. 
Holtug Sommerfest -11/08 fra 1300 på Grønningen. 
Efterårsfest – TEMA-fest – Øl fest med fx en der fortæller om øllens historien. 
Karin og Tina tager kontakt til Mette Maimann og planlægger. Datoen er 06/10 
Byvandring i Holtug – Hvem kunne fortælle Holtugs fortid? John tager kontakt 
til Lis Spring. Ellers tager vi fat i lokalarkivet, som evt. kunne komme med en. 
Sendes til hjørne indtil John vender tilbage. 
Fredagshyggedatoer – Karin tager fat i Mette omkring datoer 31/08 
(grønningen) 28/9 +26/10 og 24/11. 
Folkekøkkenet – Karin tager fat i Lisbeth omkring datoer. 
Juletræstænding den 25/11-2018 
John sørger for at proppe det hele ind i programmet. :) John rundsender til 



bestyrelsen. 
Omdeling ultimo juli/primo august– hvem der fordeler hvor, den tager vi, når 
vi har printet (Tina printer). 

 
6. Samarbejdsforum – tilbagemelding fra sidste møde. 

Udvikling Stevns (tidl. LAG-midler) vil starte Landsbyklynger op. 
Landsbyklynger er en ”samarbejdsforening” mellem nærlæggende byer fx 
Sigerslev, Holtug og Magleby, hvor man kan bruge det til samarbejde mellem 
landsbyerne. Det kunne godt være en god ide. Fx forsøge at trække på 
hinandens borgere til de forskellige foreningers/byers arrangement. Hans har 
meldt sig under fanerne. 
Trafik forhold – diverse ting er sendt til kommunen og vi afventer om der sker 
noget. Blandt andet 40 km zone, 1-2 vejbane (ligesom i Sigerslev), ændring af 
forhold omkring Majstangen. 

 
7. Næste møde. 

Tirsdag 07/08-2018 kl. 1915 hos Hans – Holtug Linievej 16 A. 
 

8. Evt. 
Årets interne julefrokost skal være den 30/11 ellers skal Karin tidligt op næste 
morgen. 


