
Dagsorden for bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening tirsdag den 7. august 2018 kl. 19.00, hos Hans.  

  

1. Valg af referent.   

Hans valgt uden modkandidater. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

3. Økonomi og nye medlemmer. 

Holtug Borgerforenings økonomi ser pr. d.d. således ud: 

Bank               73.453,91 kr. 

Kasse                 990,00 kr.  

I alt                74.443,91 kr. 

Siden sidste møde er 2. rate af lokaletilskud kr. 9120,00 indgået. 

Ca. kr. 25000,00 af dette beløb skal slut på året afregnes til forsamlingshuset vedr. lokale- og 

aktivitetstilskud modtaget fra Stevns Kommune. 

Medlemstal pr. d.d. er 76 (+ et æresmedlem) – en stigning på 2 medlemmer siden sidste møde. 

4. Siden sidst.  

Diverse drøftet.  

5. Sommerfest 11. august  

HBF synes at det er et flot program og vi bakker op individuelt. Kommer med en fiskedam. 

6. Efterårsprogram. 

Der arbejdes videre med programmet, herunder forslag fra borgere, Programmet forventes færdigt 

inden d. 15. august   

Der var enighed om at tilbyde yoga og om at droppe oktoberfesten. 

Vi vil forsøge at få byvandring mv. ind i programmet i oktober. 

 7. Samarbejdsforum – tilbagemelding fra sidste møde. 



a. Årligt bidrag. HBF er ønsker ikke at betale et årligt bidrag uden bilag. Ved konkrete udgifter i f.eks. 

seniorgruppen kan der rettes henvendelse herom.  

b. Forslag om etablering af arbejdsgruppe til udvikling Stevns. HBF indstiller Hans Kristensen til 

arbejdsgruppen og vi modtager løbende orienteringer om arbejdet i udvikling Stevns regi. 

c. Forslag om fælles hjemmeside. Vi vil gerne se oplæg til en fælles hjemmeside, herunder fokus på hvad 

andre landsbyer har udviklet.  

8. Ansøgning/forespørgsel fra Lisbet Hess, Merete Wilke og Villy. 

a.  Lisbeth Hess søger om midler til gymnastikken. Dette afventer at John kommer tilbage fra ferie. 

b. Merete Wilke havde forslået et foredrag af familievejleder Lola Jensen. Bestyrelsen har undersøgt hvad 

et foredrag med Lola Jensen vil koste. Prisen er 12.000 kr. hvilket bestyrelsen mener er for meget. Vi 

(Hans) tager det med i landsbyforum for at afdække om det er en mulighed sammen med andre 

landsbyer. 

c. Villy havde fremsendt en model for en byvandring. Hans tager fat i Villy for at undersøge om det kan 

komme med i efterårsprogrammet i oktober. Evt. en cykelrundtur så vi kan inddrage Holtug Kridtbrud, 

Kulsti Rende, Gjorslev, Bøgeskoven, Havnen og erhvervene. 

9. Næste møde. 

Den 24. september hos Annette på Holtug Linievej 17   

10. Eventuelt.  

Torsdag den 13. september holder Udvikling Stevns Landdistriktskonference for hele Stevns fra kl. 

16.00-21.00 i Holtug Forsamlingshus. Kom og vær med til at formulere en landdistriktspolitik for hele 

Stevns! Det er med forplejning. 

Husk Julefrokost d. 30.11.2018 for bestyrelserne i borgerforeningen og forsamlingshuset. 

 

  


