
  

 

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening d. 29.4.2019 kl. 

17.00 hos Tina på Holtug Linievej  

Tilstede: Hans, Jytte, Christian, Annette, Ole, Lars og Tina. Afbud fra Lene. 

  

1. Valg af referent. ( Kan teaser sættes på facebook hurtigere f.eks. efter 24 

timer) 

Hans valgt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

4. Valg af ordstyrer/mødeleder. 

Hans 

5. Økonomi og nye medlemmer. (d.30.3. 60 medlemmer og 85 i 2018) 

Taget til efteretning 

6. Siden sidst. 

a. Opfølgning på aftaler fra sidste møde jf. referat.  

Vi regner med at der er Sankt Hans på stranden. Annette undersøger via 

Facebook om der er stemning for et mindre sankt hans arrangement rettet 

mod børn.  

Jytte har styr hjertestarter og Hans forsøger at arrangere et opfølgningskursus 

i september 2019.  

Vi overtager opgaven med at modtage nye borgere.  

b. Samarbejdsforum. Drøftelse af mødet d. 24.4. vedr. struktur for 

samarbejdsforum. Herunder valg af person til møde om struktur d. 27.5 kl. 

19.00 i forsamlingshuset? 



Vi afviser oplægget fra koordinationsgruppen. Ole Borch deltager i mødet d. 

27.5.  

 Vi aftalte, at Ole skulle deltage i mødet og orientere om vores holdning  om, 

at det er i Borgerforeningens regi, at samarbejdet skal ligge og at det er 

Borgerforeningen, som repræsenterer Holtugborgerne over for kommunen. 

c. "Infoland" eller "min landsby" jf. referat fra styregruppen for "landsbyforum 

Stevns". Det er muligt at beholde vores nuværende hjemmeside i infoland 

indtil vi ved mere. Har vi en ansvarlig for hjemmesiden?  

Jytte sætter et link ind på infoland til vores nuværende hjemmeside. Hans får 

adgang til siden via John Tange og vil herefter vedligeholde siden. 

d. Udvikling Stevns "landsbyforum Stevns" (ny projektleder frem til 1.7.2020 fuld 

tid, organisation, samarbejde med kommunen og IT platform) og 

"landsbyernes naturlige fortæffeligheder". (Grusgraven bag kirken, havnen 

eller Sigerslev mose). 

            Orientering taget til efteretning. 

7. Aktiviteter. 

a. Liste fra Tina vedr. ungeaktiviter. Kan der skabes et "ungeråd"? 

Tina og Jytte undersøger om det er muligt at etablere et ungeråd. 

b. Strategi for borgerinddragelse. Kan vi indkalde børnefamilier til en snak om 

aktiviteter m.m.? Hans m.fl.  

Hans, Christian og Lene indkalder en række børnefamilier til en snak om 

aktiviteter m.m 

c. Holtug i gamle dage d. 1.6. Status og hvem kan hjælpe. Vi mangler 

fortæller om Gjorslev.  

Vi arbejder videre med flg. plan:  

                Kl. 9.00 til 9.30 Kirken ved Lone  

                Kl. 9.55 til 10.10 Havnen ved Skipper Ole og Flemming Steen 

                Kl. 10.20 til 10. 45 Skoven ved Møllesøen ved Ivan Hansen 



                kl.11.00 - 11.15 Gjorslev Ved Karen og ? 

                Kl. 11.35 Bygaden ved Hans Henrik, Jutta m.fl. 

                 Kl. 12.00 Frokost på Grønningen eller forsamlingshuset 

                 KL. 12.30 Vindmølle Ved Stig Hessellund (henvendelse ikke besvaret) 

            d. Henvendelse fra Stevns Lokalradio/ frivillighedscenteret. 

                 Afventer 

            e. Forberedende snak om næste brochure/folder. 

                Hans  tager en forberedende snak med Lene. 

8. Indkomne forslag. 

a. Spørgsmål fra forsamlingshuset jf. mail. Skal der holdes fast i traditionen 

om fælles julefrokost? Vi vil evt. foreslå følgende datoer: 22/11 eller 29/11. 

Generalforsamlingen ønsker vi af foreslå datoen den 20/3-2020. 

Jeg har snakket med Mette. Vi foreslår at vi starter et samarbejde med en 

fælles bestyrelse (3+3) som får til opgave at udvikle og ligge retningen for 

samarbejdet. 

 

Vi foreslår d. 22.11. til julefrokost og det er fint med generalforsamling 

d.20.3.2020. Vi arbejder videre med en lille gruppe til at koordinere diverse 

omkring folkekøkken,kiosk, aktiviteter o.lign. Hans sender mail til Mette 

Maimann. 

b. Grundlovsdag jf. mail.  

Vi deltager ikke. 

c. Hjertestarter - opfølgningskursus Michael Junget. Gratis tilbud.  

Hans kontakter Michael Junget for aftale i september. Aftalen skal med i 

vores nye aktivitetsfolder. 

d. Forfaldne ejendomme/grunde. Skal vi handle? Evt. tage et billede og bede 

kommunen foretage en kontrol? eller? 

                 Vi kontakter kommunen for at undersøge diverse regler. 



9. Kontingent frivillighedscenteret. 250 kr. pr. år. Skal vi være med?  

           Ja 

10. Næste møder? 

      Vi har allerede aftalt møde d. d. 19.6. kl. 19.00 hos Ole Borch i Toldstedet. Vi 

aftalte desuden møde den 12.8.kl. 17.00 hos Tina for færdiggørelse af 

aktivitetsprogram for efteråret. 

11.  Evt. 

a. Annette og Christian undersøger om der er interesse for havedage med 

bytning af planter o.lign. Det må meget gerne komme med i efterårets 

aktivitetsprogram. 

b. Det blev drøftet om forsamlingshuset kunne åbnes kl 23.30 d.31.12.2019 

for at fejre nytårsaften sammen. vi tager den sammen med 

forsamlingshuset. 

c. Det skal undersøges med børnefamilierne om der er stemning for Holtug 

Haverne. Evt. på grønningen. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 


