
 Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening d. 19.6.2019 kl. 19.00 hos Ole 

på Toldstedet. 

Tilstede: Hans Kristensen, Annette Gustafson, Ole Borch, Christian Pedersen og Tina Lerche. 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Valg af ordstyrer/mødeleder. 

5. Økonomi og nye medlemmer. 

6. Siden sidst. 

a. Opfølgning på aftaler fra sidste møde jf. referat. Ungeråd? Børnefamilier? Sankt Hans? 

Holtug i gamle dage? 

b. Samarbejdsforum. Drøftelse af mødet d. 27.5. vedr. struktur for samarbejdsforum og møde 

d. 12.6. vedr. fremlæggelse af forslag til ny samarbejdsstruktur. Desuden kort gennemgang 

af referat fra mødet d.12.6. 

c. Henvendelse til kommunen vedr. 3 ejendomme på Holtug Linievej. Status. 

7. Aktiviteter. 

a. Bruttoliste for aktiviteter efterår 2019 jf. bilag. Jeg foreslår at vi nedsætter en lille 

arbejdsgruppe til at færdiggøre vores folder over aktiviteter i efteråret. 

8. Indkomne forslag. 

a. Gratis medlemsskab til nye borgere i Holtug. 

b. Velkomstbrochure til nye borgere. 

c. Arbejde for bedre dækning via flere mobilmaster. 

d. Kontingent Strandforeningen? 

e. Opfølgning/ rykkere på borgere der har glemt at betale til borgerforeningen. 

f. Danmark redder liv gerne sammen med andre foreninger i Holtug. 

9.  Evt. 

Referat 

Ad 1: Hans blev valgt 

Ad 2: Referat fra sidste møde godkendt. 



Ad 3: Dagsorden godkendt. 

Ad 4: Hans mødeleder. 

Ad 5: Når vi har fået vores 5 cifrede mobilpay nr. sendes en venlig e-mail til de borgere som 

ikke har fornyet medlemsskabet for 2019. . Ved omdeling af efterårsprogram vedlægges 

ligeledes et venligt brev til ikke medlemmer med et håb om at borgeren vil være medlem af 

vores forening. Ole foreslog, at Borgerforeningen står bag et ”telefonbogskoncept”. En 

oplistning i et regneark over navne og adresser – med telefonnumre og e-mailadresser. Så 

vi enkelt kan skrive/ringe til hinanden. Ole laver udkast til format. 

 

Ad 6: 

a) Tina og Jytte arbejder videre med muligheden for at etablere et ungeråd. Vi har fået 

etableret en gruppe af børnefamilier. Der er planlagt 4 arrangementer i efteråret 2019. En 

dag på stranden, en dragefestival, en dag med haloween og et julearrangement. Der er 

sankt Hans på stranden og børnesankthans på grønningen d.23.6. ”Holtug i gamle dage” gik 

fint og med et overskud på 510 kr. 

b) Samarbejdsforum. Oplægget fra koordinationsgruppen blev fremsendt til drøftelse på 

mødet i samarbejdsforum d.12.6. Alle tilstedeværende foreninger ønskede dog at vi 

fortsatte med den nuværende forretningsorden for samarbejdsforum med få justeringer af 

navne o.lign. Regnskabet for samarbejdsforum viser en kassebeholdning på 1635 kr. jf. 

bilag. Villy udtrykte bekymring for den generelle økonomi herunder mulighed for at kunne 

tilbyde kaffe o.lign. til seniorgruppen og det samme til f.eks. gruppen der arbejder med IT. 

Holtug Borgerforening vil gerne støtte arbejdet med at vedligeholde Grønningen og sikre en 

rimelig forplejning til borgere der yder en indsats for byen. Villy opfordres til at fremsende 

bilag til Hans for op til 1500 kr. der kan relateres til grønningen m.m. 

c) Vi henvendte os til kommunen vedr. 3 konkrete matrikler på Holtug Linievej. Der er startet 

en sag op i den anledning. 

Ad 7: Borgerforeningen er blevet indbudt til at deltage i et nyt projekt ”ABC for mental 

sundhed” sammen med sundhedsafdelingen i Stevns Kommune og frivillighedscenteret. I første 

omgang er der planlagt 5 arrangementer i efteråret 2019. Desuden har vores nystartede 

familegruppe planlagt 4 arrangementer i efteråret 2019. Borgerforeningen har15-16 

arrangementer i efteråret 2019 udover gennemgående aktiviteter som cykling, bordtennis, dart 

o.lign.  Hans vil sammen med Lene begynde på arbejdet med vores aktivitetsfolder. 

Ad 8: 

a) Gratis medlemsskab til nye borgere i Holtug blev vedtaget. Det blev desuden vedtaget at 

borgerforeningen gerne vil betale for fribilletter til folkekøkkenet. 

b) Velkomstbrochure til nye borgere blev fremvist og få justeringer aftalt. 



c) Vi vil arbejde for bedre mobildækning via Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.. 

d) Hans betaler kontingent Strandforeningen. 

e) Se punkt 5. 

f) Holtug Borgerforening vil deltage i Danmark redder liv gerne sammen med andre 

foreninger i Holtug. 

Ad 9: intet til referat. 

Næste møde d.12.8. kl. 17.00 hos Tina Lerche på Holtug Linievej. 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 


