
Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening d. 12.8.2019 kl. 17.00 hos Tina på 

Holtug Linievej. 

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

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. 

a) Hvad gør vi for at få flere medlemmer? Se ref.: Når vi har fået vores 5 cifrede MobilePay nr. sendes 

en venlig e-mail til de borgere som ikke har fornyet medlemskabet 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. 

6. Siden sidst. 

a) Opfølgning på aftaler fra sidste møde jf. referat. Ungeråd? 

b) 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. 

c) ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” bilag til orientering 

d) Notat tekstilværksted. Bilag til orientering. 

e) Danmark redder liv. Bilag til orientering. 

7. Aktiviteter. 

a) Aktivitetspjece gennemgås 

b) Ansvar for aktiviteter aftales. 

c) Omdeling af materialer aftales. 

8. Indkomne forslag. 

a) Velkomstbrochure til nye borgere. 

b) Redaktør til infoland. 

c) Sandwich skiltene. 

d) Næste møde. 

9. Evt. 

 



Referat: 
 
Ad 1. Hans valgt 
 
Ad 2. Referat godkendt. 
 
Ad 3. Dagsorden godkendt. 
 
Ad 4. Hans valgt. 
 
Ad 5. Punktet blev indledt med en stor ros til sommerfesten og det udvalg der står bag sommerfesten. Vores 
bod på sommerfesten gav 6 medlemmer på MobilePay og 2 medlemmer på kontantbetaling. Desuden et 
par aftaler om betaling efter kontrol af om der allerede var betalt. Listen over medlemmer blev gennemgået 
og det blev aftalt at bestyrelsesmedlemmerne kunne gå videre til de borgere som de kendte med en venlig 
opfordring til medlemskab. 
 
Ad 6 a. Intet nyt. 
 
Ad 6 b. Ole havde udsendt et udkast til et ”telefonbogskoncept”. Det blev aftalt at vi ved næste 
husstandsomdeling ville søge de oplysninger der kan optimere konceptet. 
 
Ad 6 c. Ved tidligere møder om ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” var havnen blevet udvalgt som 
en af de lokationer der kunne komme i spil. Lars fortalte at der allerede er et samarbejde mellem havnen og 
Stevns Kommune vedr. udvikling af denne og området. Dette betød at der ville være en betydelig risiko for 
”at der ville være for mange kokke”. Hans lader denne viden gå videre til de forummer der arbejder med 
”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder”. 
 
Ad 6 d. Notat taget til efterretning 
 
Ad 6 e. Notat taget til efterretning. 
 
Ad 7 a. Aktivitetspjecen blev gennemgået med tilfredshed. Ros til Lene. 
 
Ad 7 b. Ansvar for de fleste aktiviteter er dækket ind. Hans udsender mail hvis der er brug for hjælp i 
konkrete tilfælde. 
 
Ad 7 c. Ruterne blev fordelt jf. bilag til referat. Vi håbet at Jytte kan tage de ruter der ikke er besat. 
 
Ad 8 a. Velkomstbrochure blev fremlagt. 
 
Ad 8 b. Jytte blev foreslået til posten som redaktør. Vi afventer svar. 
 
Ad 8 c. Punktet blev udsat til næste møde. 
 
Ad 8 d. Næste møde blev aftalt til d. 7.10. kl. 17.00 hos Tina. 
 
Ad 9. 


