
 

 

Samarbejdsforum 21/1 2020 

1. Valg af referent. 
Jens Dehn – vandværket valgt til referent 

 

2. Godkendelse af referat 25/9 2019. 
Referat godkendt 

 

3. Siden sidst. 
Seniorgruppen havde ekstraordinær arbejdsdag i dag. Der er blevet plantet træer på 

boldbanen, hvor der er blevet kigget på forslaget fra Udeliv - ”landsbyernes naturlige 

fortræffeligheder”.  

 

4. Orientering fra arbejdsgrupperne. 
- Energigruppen 

Intet. 

- Seniorgruppen 

Se ovenfor, der har været reparationer på el-cyklen. 

- IT gruppen  

Ingen afklaring på den fælleskommunale IT platform. Vi kører videre med vores.  

- Tekstilgruppen 

Der arbejdes hver mandag frem til påske, f.eks. med fremstilling af ”Holtug indkøbsnet” 

samt mandeforklæder!!  

- Sommerfestgruppen. 

Der har været kontakt til De To mht. teltet.  

- Stigruppen. 

Vi fortsætter med at gå hver fredag kl. 10 

- Cykelgruppen 

Vi cykler hver søndag kl. 10 

- Kor 

Der arbejdes på opstart af kor evt. i samarbejde med LOF 

- Løbegruppen. 

Møde mandag d. 27/1 

- Børnegruppen 

Fungerer fint, se aktiviteter i BF’s pjece. 



 

 

5. Orientering fra foreningerne. 
- Borgerforeningen. 

Der har været afregnet til forsamlingshuset mht. brugen af samme. 

Der er plads til flere aktiviteter i efteråret. 

Hyggelig arrangement nytårsaften i ”Den gamle Smedje”  

- Forsamlingshuset. 

Der har været indbrud, hvor musikanlæg og højtalere blev stjålet. 

Der har været problemer med strømmen. Elektriker er på sagen. 

Pæn udlejning, årsresultat 25500 kr. 

Ang. fondsansøgning vil der nok komme en afklaring indenfor ¾ år. 

Generalforsamling d. 20/3. 

- Lodsejerne 

Ikke repræsenteret. 

- Strandforeningen. 

Der skal arbejdes på Strandparken (det gamle jolleområde) 

Generalforsamling d. 26/2. 

- Menighedsrådet 

Formand Gert Larsen er død. 

Sommerfest for sognet d. 6/6. 

Der mangler folk fra Holtug til menighedsrådet, der er valg til november. 

Der skal søges fonde til vedligeholdelse af det fredede Scavenius gravsted. 

- Vandværk 

Der har, efter den ekstraordinære generalforsamling, været kontakt til St. Heddinge 

vandværk. 

Udskiftning af målere til elektroniske vil blive sat i værk ultimo februar/ primo marts. 

Generalforsamling 26/3. 

 

6. Indkomne forslag.  
§ 17.4 udvalg – ”De 17 Verdensmål” 

Midtvejsstatus ligger på kommunens hjemmeside og den er blevet godkendt i kommunen. 

Kommunen holder stormøde ultimo marts i forhold til status.  

Der skal i det næste ½ år arbejdes med konkretisering af de enkelte tiltag.  

Forslag : ”Skal vi have et stormøde i Holtug”  hvor vi forholder os de enkelte tiltag. 

Der var bred enighed om det, så vedtaget. 

 

 

 



 

 

7. Økonomi. 
Fin økonomi – se bilag 

Vores Rider skal til eftersyn. 

 

8. Næste møde – indkalder.  
21/4 – Menighedsrådet indkalder. 

 

9. Evt. 
Intet.  
 

  

 

  

 

 


