
Referat for bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening d. 8.11.2018 kl. 19.00 i forsamlingshuset. 

 

Deltagere: John Tange, Karin, Anette, Tina. Afbud fra 2 x Lars. Mette var med til at starte med. 
 

1.- Valg af referent. 

Tina skriver referat. 

2.- Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

3.- Økonomi og nye medlemmer. 

84 betalende husstande. Økonomien er fin pt. Vi mangler at afregne forsamlingshuset. 

a. Drøftelse af i hvilket omfang vores aktiviteter er for medlemmer. 

Dette punkt tager vi igen efter 6/12. Fordele og ulemper. 

b. Hvem skal betale, og hvem er gratister ved arrangementer som f.eks. "Holtug i gamle dage". 

John synes alle skal betale – dog undtagen dem, som er specielt inviteret. Generel holdning fra alle i 

bestyrelsen. 

4. Siden sidst. 

a. Referat af første møde d.23.10 for udvikling Stevns. (bilag). Hans er med i den 

arbejdsgruppe/styregruppe der skal tilrettelægge 4-6 temamøder. Gruppen består af Thomas 

Christensen, Kim Dejbjerg, Louise Halkjær fra Magleby og Hans. Formålet er at lave en fælles paraply 

for alle borgerforeninger i kommunen. Connie fra Sønderborg vil komme med input til ”info-land” og 

om det er noget, som vi skal arbejde videre med. 

b. Dialog mellem Hans og IT- gruppen i forbindelse med arbejdsgruppen for udvikling Stevns. Bilag 

fremsendes. 

5. Aktiviteter. 

a. Tage stilling til tilbud om HLR-undervisning og opfølgning på hjertestater og rev. af den list der er 

ved vores hjertestarter. 

Karin reviderer listen. Tilbuddet skal promoveres på Facebook. Det gør Annette. 

b. Aktivitetsdage i forsamlingshuset i 8-10 uger fra ultimo januar. Referat af møde d.6.11. og med 

biblioteket d.7.11. Opstart 24/1-2019 (hvor der startes med biblioteksaften). Slut igen den 14/3 

Flg. aktiviteter bliver afprøvet: 



• Biblioteket. Undervisning i Facebook 1+2, e boks, IT-sikkerhed og måske infoland. Vi 

arrangerer en biblioteksaften d.24.1.2019 kl. 19.00 til 21.00 med Bibliotekschef May-Britt 

Diechmann under temaet. Hvad kan biblioteket gøre for det gode liv i landsbyen? Mødet 

vil blive afholdt i en dialog form med masser af muligheder for spørgsmål og forslag. 

Formålet er bl.a. at afgøre hvad der skal med i et fremskudt bibliotek. 

• Kreativt hjørne. Det er op til deltagerne at udvikle tilbuddet. 

• Kortspil, brætspil, matador og lign. 

• Køkken. Måske er der nogle børn der vil bage eller voksne der vil hygge sig i køkkenet.  

• Energi. Jytte vender spørgsmålet med energigruppen. 

• Bordtennis. Vi opstiller et eller 2 borde. 

  

c. Julestue i Forsamlingshuset den 9. dec. kl. 1300-1700. (v. Karin ref. af møde 5/11) 

Camilla, Sara, Stine My, Mette og Karin har holdt møde og lavet en pamplet. Pamflet omdeles til 

byen. Mette printer Annette, Mette og Karin deltager på dagen (og Stella vil også hjælpe). Karsten 

og Jeanette er julemand og kone. 

d. Planlægning af Juletræstænding 25/11 kl. 16.00.  

Juletræ doneres af Claus. Karin sørger for at hente og Peter/Gunnar sætter træet op. Karsten og 

Jeanette er booket. (Karin følger op på det) John og Britta tager muligvis gløgg mm. John tjekker 

med Britta. 

e. Evaluering af hygge fredage 

Det er tit det kun er deltagelse fra bestyrelserne. Og det er rigtig kedeligt. Kunne evt. erstattes af en 

madklub?? Det må være op til den nye bestyrelse. Ikke med i forårsprogram. 

f. Nyt program. Hvornår?? 

Vi stikker hovederne sammen den 3/1-2019 kl. 19.00 hos Hans og laver program. 

Fastelavn 3/3-2019 (HF er booket) 

Generalforsamling 15/3-2019 (HF er booket) 

g. Hvem deltager i mødet den 6. dec. ang. foreningsstruktur. 

Karin, Hans, John, Annette deltager. Charlotte, Lars Honore, Tina deltager ikke. Lars Maimann ved vi 

ikke om kommer. 

 



7. Samarbejdsforum – tilbagemelding fra sidste møde.   

Der har ikke været møder siden sidste bestyrelsesmøde. 

8. Ansøgning/forespørgsel fra Lisbet Hess fra sidste møde. Er denne ordnet? 

Gymnastikgruppen ønsker vægte og bolde. Ca 600-800,00. Vi siger ja. John giver besked. 

9. Næste møde  

D. 3/1-2019 kl. 19.00 hos Hans. 

10. Evt. 

Hans synes det er usmart, at der er GF samme dag for HF og HB. 

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


