
Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening d. 8.10.2018 kl. 19.30. Tilstede Hans, 

Tina, Annette, Lars og Karin.  

1. Valg af referent. 

Hans blev valgt.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. 

3. Økonomi og nye medlemmer. 

Udsat. 

4. Siden sidst. 

Cykelgruppen evalueres af brugere og andre interesserede d. 30.10. kl. 17.00. 

Arbejdsgruppen for udvikling Stevns. Gruppen består af Jens Dehn, Mette Maimann, Ingeborg Mølbak og 

Hans Kristensen. Gruppen har arbejdet med den kommende landdistriktspolitik og aftalt strategi herfor. 

Desuden en forberedende snak om hvad et samarbejde med de omkringliggende landsbyer kan indeholde - 

særligt på aktivitetssiden. Se referat.   

Projektforslag til attraktive landsbyer. Vi går med i dette projekt. 

Det er Region Sjælland der har spurgt Udvikling Stevns om de vil deltage og de har herefter kontaktet os og 

Magleby om vi vil være en del af projektet. 

 Det er Udvikling Stevns der har ansvaret for projektets gennemførelse. Vi er den lokation hvor projektet 

forhåbentlig gennemføres. Vores opgave er en mindre indledende skriftlig opgave og efterfølgende at 

gennemføre to workshops mht. det praktiske. Workshops er for lokale beboere og andre interessenter. 

Vi var enige om at der var et særligt potentiale i området omkring havnen og i den nedlagte grusgrav bag 

kirken. 

 

5. Holtug i gamle dage. 

PT. 22 tilmeldte og 11-13 fortællere/hjælpere. Gennemgang af program.   

Arbejdsopgaver i forbindelse med denne aktivitet fordelt. 

6. Aktiviteter. 

Juletræ i Forsamlingshuset... efterspurgt af Camilla Vadstrup.  Annette G, Mette M og Karin tager kontakt til 

Camilla Vadstrup og aftaler det videre forløb. 

Hans foreslår at vi afprøver en aktivitetsdag om ugen i ca. 10 uger fra ultimo januar. Aktiviteterne skulle 



være det som folk har lyst til. Kortspil, drikke kaffe, snakke, drikke en øl. Hans vil stå for bordtennis m.m. 

Hans markedsfører ideen på Facebook og samler en gruppe der går videre med denne. Annette og Karin er 

med i gruppen. 

Karin m.fl. vil arbejde på en gå-/løbeaktivitet i foråret 2019. 

 7. Samarbejdsforum – tilbagemelding fra sidste møde. Referat (bilag) 

Kommunikationsplatform jf. referat af møde med Magleby. Det er tidligere besluttet at der skulle komme 

oplæg til fælles hjemmeside. Det virker som om der er truffet en beslutning. 

Hvis energigruppen fortsætter, foreslår Hans at vi forsøger at få en plads for at sikre samarbejde, 

sammenhæng og koordinering. Ansøgningen var på vegne af Holtug Borgerforening og Samarbejdsforum. 

Desuden fremgår det af ansøgningen at vi er repræsenteret. Det blev besluttet at vi afventer udviklingen. 

Debat om struktur. Lone vil indkalde til et møde herom. 

8. Ansøgning/forespørgsel fra Lisbet Hess fra sidste møde. 

Udsat. 

9. Næste møde d. 8.11. kl. 19.00 i forsamlingshuset. 

10. Evt. 

Intet.  

 

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

 

  


