
Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.3.19 kl. 17.00 

hos Tina, Holtug Linievej 35. 

 

1. Præsentationsrunde 

Præsentationsrunde gennemført. 

2. Konstituering. Formand, næstformand og kasserer. 

Formand Hans Kristensen, næstformand Jytte Martinussen, Kasserer 

Ole Borch, bestyrelsesmedlemmer Lars Honore', Anette Gustafson, 

Tina Lerche, Christian Lohmand Pedersen og suppleant Lene Solhøj. 

3. Foreningens formål 

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesse 

overfor Stevns Kommune. Der vil være fokus på denne opgave.  

 

Bestyrelsen vil gennemføre forskellige aktiviteter for børn, unge og 

voksne. Det blev drøftet hvordan man kan justere aktiviteterne 

således at vi i højere grad får fat på børn og unge.  

 

Der er en lang række traditionelle aktiviteter som Sankt Hans (der 

var stemning for at der var Sankt Hans enten på stranden eller på 

Grønningen), Fastelavn, Juletræ og Julepynt. Listen er ikke 

udtømmende. 

 

Vi har desuden flg. aktiviteter: Vandregruppe, cykelgruppe, 

folkekøkken, gymnastik, yoga og Holtug i gamle dage. Listen er ikke 

udtømmende. 

 

Vi vil måske blive involveret i sommerfest, modtagelse af nye 

borgere, tekstilværksted i forsamlingshuset m.m. 



 

Jytte vil overtage funktionen med sandwichskiltene. Det blev aftalt 

at vi fremsender teksten i et Word dokument til Jytte. 

 

Jytte og Lars Honore' vil ansøge fonde om midler til nyt telt til 

sommerfesten.  

 

Jytte vil kigge på vores hjertestarte og kontrollere at kontaktpersoner 

fortsat er aktuelle og om det er nødvendigt med en opfriskning af 

diverse kurser. 

 

Generelt om aktiviteter er det bestyrelsen der prioriterer og ligger 

strategi for hvordan vi inddrager vores borgere. Tina vil på næste 

møde komme med en liste over forslag. 
 

4. Mødefrekvens, dagsorden, referater, Facebook/infoland, 

kommunikation med vores borgere m.m. 

De næste 2 møder er planlagt til d.29.4 kl. 17.00 hos Tina og d. 19.6. 

kl. 19.00 hos Ole Borch i Toldstedet. 

Punkter til dagsorden sendes til Hans, der vil udsende dagsorden for 

møder 2-3 dage før mødedato. 

Hans skriver alle referater og udsender disse til godkendelse. Hvis 

der ikke kommer indsigelser indenfor 3 dage, bliver de gemt på 

hjemmesiden. Det vil være muligt at gøre indsigelsen ved 

næstfølgende møde. 

Efter hvert møde laves opslag med teaser på Facebook/infoland med 

henvisning til hvor hele referatet kan læses. 
 

5. Repræsentant til Samarbejdsforum. 



Hans og Tina repræsenterer os i Samarbejdsforum.  

Det næste møde er d. 3.4. kl. 19.00 med start i Sandgraven. Mødet 

vil omhandle projekt "landsbyernes naturlige fortræffeligheder" med 

fokus på lokationer og indhold. Borgerforeningen er vært ved dette 

møde.  

D. 24.4. kl. 19.00 vil der være opfølgning på strukturen af 

Samarbejdsforum i forsamlingshuset. Alle er velkomne til dette 

møde. Grøn aktivitetsgruppe er vært ved dette møde.  

Næste ordinære møde er d. 12.6. kl. 19.00 i forsamlingshuset. 

Vandværket er vært. 
  

6. Aftale om beføjelser til bestyrelsesmedlemmer der deltager i 

forskellige udvalg. 

For at sikre smidige arbejdsgange blev det aftalt at 

bestyrelsesmedlemmer der deltager i at arrangere diverse aktiviteter 

kan bevilge op til 500,- kr. Vi vil følge brugen af denne aftale for at 

sikre at det kan gøres indenfor vores budget.   

7. Deltagelse i affaldsordning og skal pengene gå til noget bestemt? 

Annette foreslog at vi deltager i affaldsindsamling arrangeret af 

Stevns Kommune. Vi vil få 3000 kr. for indsatsen. Annette foreslog at 

pengene blev delt ligeligt mellem sommerfesten og seniorgruppen. 

Indsamlingen er planlagt til d. 30.3. Annette er tovholder på 

arrangementet.  

8. Kontingent frivillighedscenteret? 

Punktet udsat pga. mangelfulde oplysninger. 

9. Evt. 

          Intet til referat.



 



 


