
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11-2-2019 kl. 19.00 hos Hans. 

Tilstede: Hans, Annette, Karin, Tina og Charlotte. 

  

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Økonomi og nye medlemmer. 

4. Siden sidst. 

a. Intet svar fra koordinationsgruppen vedr. forslag om at stille op til bestyrelsen for Holtug 

Borgerforening. 

b. En forberedende snak om den kommende generalforsamling. Herunder kontingent, 

formalia, emner, roller. 

5. Aktiviteter. 

a. Aktivitetsdage. 

b. Yoga 

c. Fastelavnsfest d. 3.3. kl. 14.30 

d. Aktiv sommer. Forslag fra Hans status jf. sidste møde   

6.   Samarbejdsforum. 

      Møde d. 16.1. ref. som bilag. 

7. Udvikling Stevns. Ref. som bilag 

8.  Næste møde er planlagt til d. 4.3. men jeg kan ikke deltage pga. møde i landsbyforum 

Stevns. Kan vi finde en ny dag? 

9.  Evt. 

 

Referat: 

Ad 1 Hans valgt enstemmigt 

Ad 2.Godkendt. 



Ad 3. Kassereren har udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2018, og at det viser god balance 

mellem indtægter og udgifter. Endeligt udkast til regnskab forelægges generalforsamlingen i marts. 

Ad 4 a. Koordinationsgruppen har ikke svaret skriftligt på vores forslag. Vi kan dog læse i deres 

referat at de ikke stiller op som gruppe og vi har fået mundtlige tilbagemeldinger fra enkelte 

medlemmer af gruppen. 

Ad 4 b. Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent, med den begrundelse at indtægter og udgifter 

var i passende harmoni i 2018. Karin sikrer at formalia er i orden til generalforsamlingen, herunder 

aftale om ordstyrer m.m. Bestyrelsen drøftede emner til den nye bestyrelse. Karin og Hans 

udarbejder formandens beretning. 

Ad 5 a. Vi er i gang med aktivitetsdagene. Vi håber fremadrettet på et bedre fremmøde. 

Ad 5 b. Yoga. Vi forventer at yoga holdet fortsætter. 

Ad 5 c. Karin og Tina tager ansvaret for fastelavnsfesten d. 3.3. kl. 14.30 

Ad 5 d. På det seneste bestyrelsesmøde blev det aftalt at Hans, Cathrine Sofie og Mette Maimann 

skulle udarbejde et forslag om deltagelse i aktiv sommer Stevns Kommune fra d. 5.8.til d. 10.8. Et 

danseprogram afsluttende med en opvisning til sommerfesten. Aflyst pga. at Cathrine ikke kunne i 

den nævnte periode. 

Ad 6. Projekt Energilandsby Holtug afsluttes d. 16/2-19. Fremover vil gruppen bruge kræfter på 

den grønne dagsorden. Gruppen navn vil blive ændret til “den grønne Aktivitetsgruppe” 

Indbydelse til at deltage i arbejdet med ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” 

D 3/4 er der workshop om hvilke områder og hvordan der kan forskønnes i Holtug. Man mødes ved 
grusgraven og går her fra videre til forsamlingshuset. 
 

Det blev aftalt at der skulle følges op på strukturen af samarbejdsforummet d. 24/4 kl. 19:00 i 
forsamlingshuset. 
 

Ad 7. Næste møde i Landsbyforum den 4. marts kommer til at handle om vores visioner for et 
fremtidigt samarbejde med Stevns Komme, om den praktiske organisering af Landsbyforum og 
samarbejdet mellem landsbyerne på tværs og om fælles IT understøttet platform (App) på tværs. 
Der skal opstilles konkrete arbejdsmål, som sikrer, at vi er enige om, hvad der skal arbejdes 
henimod 
 

Ad 8. Næste møde blev aftalt til d. 11.3. hos Hans. Mødet bliver kun afholdt hvis det er påkrævet. 
Karin og Hans afgør dette senest fredag d. 8.3. og sender besked ud til bestyrelsen med en evt. 
dagsorden. 
 

Ad 9. evt. intet til referat. 


