
Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i Holtug Borgerforening d. 07.10.2019 kl. 17.00 hos 

Tina på Holtug Linievej. 

Tilstede: 

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) Status. 

b) Ansøgning om dækning af reparation på El cyklen og dækning af udgifter på pasning af 

Grønningen. 

c) Varsel om udgift til vedligehold af Rider’en. 

6. Siden sidst. 

a) Opfølgning på aftaler fra sidste møde jf. referat? Jytte redaktør infoland? 

b) ”Landsbyernes naturlige fortræffeligheder” inkl. workshop. 

c) Landsbyforum Stevns. Repræsentant. 

d) Danmark redder liv. Orientering. 

e) Seneste møde i Samarbejdsforum. Ref. som bilag. 

f) Møde med forsamlingshuset. Vores bar nedlagt. (Drøftet samarbejde. Det er stadig en 

mulighed at afholde fælles bestyrelsesmøder i det omfang det giver mening. Evt. starte 

fælles og derefter gå hver til sin dagsorden. Et punkt kunne være ønsker til hinanden + 

fælles pjece + kontingentpakker + fælles aktiviteter som aktivitetsdage og folkekøkken). 

g) Julefrokosten med forsamlingshuset. Hvem er kontaktperson? Ansvarlig? 

7. Aktiviteter. 

a) Afholdte: Fællessang, havemarked + havedage, folkekøkken, dragefestival, strandens dag, 

b) Kommende aktiviteter: Halloween, juletræ m.m., akt. dage, folkekøkken, workshop d. 9.11., 

førstehjælp d.14.11, nytårsaften   

c) Foredrag om mental sundhed og etnisk forplejning sundhed aflyst/eller flyttet i samarbejde 

med Sigerslev. 

 



d) Aktiviteter forår 2020. (akt. dage m. kursus, fastelavn, infoland?, kursus Excel, m.m.) 

Hvordan? Inddragelse? 

8. Indkomne forslag. 

a) Sandwich skiltene ved Annette. 

b) Skal vi ha’ en praksis ved runde fødselsdage, sølvbryllupper, guldbryllupper, begravelser? 

c) Skal vi ha’ en praksis for udnævnelsen af æresmedlemmer? Kriterier? Konkrete forslag. 

9. Næste møde. 

10. Evt. 

 

Referat 
Tilstede: Hans, Ole, Jytte, Annette og Tina. Afbud fra Lars og Lene. 
 
Ad 1: Hans valgt. 
 
Ad 2: Referat fra mødet d. 12.8.2019 godkendt. 
 
Ad 3: Dagsorden godkendt. 
 
Ad 4: Hans valgt til ordstyrer. 
 
Ad 5: 
a) Økonomien ser fornuftig ud. Efter betaling af forsamlingshuset m.m. forventes der en formue på 
ca. 45-50.000 kr. ved årets afslutning. 
 
b) Der blev bevilget 1389,- kr. til udgifter vedr. pasning af Grønningen og 2660,- kr. til dækning af 
reparation af elcyklen. 
 
c) Ved ansøgning om dækning af udgifter til reparation af havetraktoren udsendes en mail til 
bestyrelsens medlemmer med forslag til afgørelse. Bestyrelsen vil herefter ha’ 4 dage til at gøre 
indsigelse. Hvis der ikke gøres indsigelse, vil forslaget træde i kraft. 
 
Ad 6: 
a) Jytte og Tina blev valgt som redaktører for infoland. Herunder udarbejdelse af ny hjemmeside og 
markedsføring af denne. 
 
b) Ved den første workshop var der fokus på stier til at forbinde Trampestien med Sandgraven i 
Holtug, Grønningen og Sigerslev Mose. Desuden blev indhold på lokationerne drøftet. Der kan 
nævnes amfiteater i Sandgraven, toiletter på Grønningen og shelterlandsby i Sigerslev mose. Ved 
næste workshop d. 9.11. kl. 10.00 til 13.00 inkl. frokost i Holtug Forsamlingshus vil 
landskabsarkitekterne komme med forslag til et endeligt projekt. Herefter vil medarbejdere fra 
Region Sjælland bistå os med at udarbejde fondsansøgninger. 
 



c) Jens Dehn repræsenterer Holtug i Landsbyforum Stevns d.25.11., hvor det er planen at afholde 
stiftende generalforsamling for foreningen ”landsbyforum Stevns”. 
 
d) Der er blevet afholdt infomøde om ”Danmark Redder liv” d.11.9. Der kom en del uanmeldte 
borgere til mødet. Vi skal være lære at være tydelige i vores pjece om hvorvidt tilmelding er 
nødvendig. Førstehjælpskursus d. 14.11. er fuldtegnet med 16 personer. 
 
e) Referat fra seneste møde i Samarbejdsforum taget til efterretning. 
 
d) Der er afholdt et møde d.27.8. mellem repræsentanter for forsamlingshuset og repræsentanter 
for Borgerforeningen. Flg. Blev aftalt: 
 

• Aftalt fælles bar herunder mobil bar. Baren drives af forsamlingshuset. Borgerforeningen 
har ingen bar. 

 

• Aftalt nøgle til HBF. Hans har fået lavet en nøgle til yderdøren. 
 

• Nuværende struktur fin. Bevidsthed omkring rollefordelingen. Fint at HBF er godkendt som 
folkeoplysende forening. 

 

• Drøftet fælles pjece 2 gange om året. 
 

• Drøftet forskellige modeller til kontingent pakker. 
 

• Drøftet samarbejde. Det er stadig en mulighed at afholde fælles bestyrelsesmøder i det 
omfang det giver mening. Evt. starte fælles og derefter gå hver til sin dagsorden. Et punkt 
kunne være ønsker til hinanden + fælles pjece + kontingentpakker + fælles aktiviteter som 
aktivitetsdage og folkekøkken. Behovet for fælles bestyrelsesmøder overvejes. 

 
e) Vi afventer udspil fra forsamlingshuset på hvordan Julefrokosten afvikles. 
 
Ad. 7: 
 
a) Fællessang er gået fint med 10 til 17 deltagere. Havedage og havemarked har været 
superhyggelige og der planlægges nye dage i foråret 2020. Annette og Tina har teten og vil sikre 
materiale til den næste pjece. Folkekøkkenet går som altid fint, Stor ros til Lisbeth og Jytte. 
Børneaktiviteterne med Strandens dag og dragefestival har trods en fin markedsføring manglet 
deltagere. Børnegruppen vil drøfte justeringer. 
 
b) Kommende aktiviteter. De næste aktiviteter for børn er halloween og juletræ m.m. Lene har 
ansvaret for juletræsarrangementet og Jytte vil bakke op i nødvendigt omfang. Aktivitetsdagene 
starter op d. 21.10. Ansvaret ligger hos den kreative gruppe, Niller og Tim. Herunder også 
markedsføring på Facebook. Folkekøkkenet er som sædvanlig i gode hænder. Den næste workshop 
om landsbyernes naturlige fortræffeligheder er d. 9.11. kl. 10.00 til 13.00. Hans har ansvaret. 
Førstehjælp d. 14.11. kører efter planen. Der vil være brug for praktisk hjælp. 
 
c) Foredrag om mental sundhed planlagt til d. 24.10. flyttes eller aflyses. Der arbejdes på en model 
sammen med Sigerslev og evt. på Mandehoved/naturcenteret. 
 



d) Arbejdet med aktiviteter i foråret 2020 starter op d. 28.10.2019 kl. 19.30 i forsamlingshuset. 
Annette, Jytte og Hans møder ind, men andre er naturligvis velkomne. 
 
8) Indkomne forslag. 
 
a) Annette arbejder videre på en forbedring af vores sandwichskilte. 
 
b) Vi mener ikke at vi kan styrer en praksis ved runde fødselsdage, sølvbryllupper, guldbryllupper 
og begravelser? Vi vil derfor ikke forsøge på dette. 
 
c) Vi mener ikke at kunne foretage retfærdige bedømmelser af hvem der skal udnævnes til 
æresmedlemmer, hvorfor vi undlader at gå videre af denne vej. Vi ønsker i højere grad end hidtil at 
påskønne den store indsats som mange af vores frivillige yder. 
 
9) Næste møde blev aftalt til d. 9.1. kl. 17.00 hos Tina. 
 
10) Evt. intet til referat. 
 
 
 
 
 
 
 


