
 

 

Dagsorden d. 3.1.2019 kl. 19.00 hos Hans 

Tilstede: Hans, Tina, Annette og Karin. 

 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Økonomi og nye medlemmer. 

4. Siden sidst. 

En kort forberedende snak om den kommende generalforsamling. 

5. Aktiviteter. 

Nyt program udarbejdes, 

Møde med biblioteket. Hvem gør hvad. 

Aktivitetsdage. 

Aktiv sommer. Forslag fra Hans og Mette Maimann. 

6. Udvikling Stevns. 

Resume. Referater ligger på Holtug.dk 

Nyt projekt om forskønnelse af lokation. 

7. Samarbejdsforum – tilbagemelding fra sidste møde. 

Referat af møde med Connie, herunder forslag om ekstraordinært møde. 

Tilbagemelding til Samarbejdsforum. 

Deltager til næste møde d. 16.1.2019. 

8. Næste møde d. 

9. Evt. 

 

Referat: 

Ad. 1. Hans valgt 

Ad. 2. Godkendt. 

Ad. 3. Afventer John Tange. 



Ad. 4. Forskellige modeller blev drøftet og strategi aftalt. Der var opbakning til at Hans rettede en 

henvendelse til koordinationsgruppen. 

Ad. 5. Nyt program blev udarbejdet og er klar til omdeling efter d.10.1. Omdeling omfatter 

markedsføring af aktivitetsdage+ materiale om infoland. Det aftales endeligt på møde d. 10.1. hos 

Hans. 

Yoga tilbydes sammen med Magleby i Holtug Forsamlingshus. Magleby forsøger at arrangere 

danseundervisning i Magleby forsamlingshus ved John D. Tilbuddene er for medlemmer af de 2 

borgerforeninger. 

Hans, Cathrine Sofie og Mette Maimann udarbejder forslag om deltagelse i aktiv sommer Stevns 

Kommune fra d. 5.8.til d. 10.8. Et danseprogram afsluttende med en opvisning til sommerfesten. 

(afventer festgruppens godkendelse) 

Ad. 6. Alle referater ligger på Holtug.dk. Der arbejdes på at indføre Infoland i alle landsbyer på 

Stevns som et dialogredskab. Efterfølgende forventes det at forsamlingshusene bliver et tema. Vi 

har fået midler til gennemføre projekt om forskønnelse af landsbyen eller omegn. Det betyder at 

der skal holdes 2 workshops med ca. 25 deltagere for at udpege lokation og indhold i projektet. 

Ad. 7. Mødet med Connie var en fin inspiration, men rummede ikke en løsning eller omtale af 

vores aktuelle problemer. 

HBF mener at vores nuværende struktur er fin. Der er brug for at forretningsorden og aftaler 

holdes i et tillidsfuldt samarbejde. 

Der kan være brug for at aktualisere afsnittet om grupper og drøftelse af mødefrekvensen. 

Vi ser ikke det store behov for et ekstraordinært møde i Samarbejdsforum og mener at det bør 

afvente at den nye bestyrelse for HBF er kommet godt i gang. 

Ad. 8. Næste møde d. 11.2. og d. 4.3. hos Hans 

Ad 9 evt.: Kontingent 2020 blev drøftet med henblik på den kommende generalforsamling. 

 


