
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018, kl. 19.00 – 21.00.  

Deltagere: Dan Bisp, Morten Kyst, Anni Kamstrup, Hanne Moustgaard, Stefan Vingborg Andersen, Niels 

Brødsgaard, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Jan Østergaard, Henrik Olsen. 

 

 

Dagsorden: 
 
 

00. Godkendelse af referat fra møde den 26. oktober 2017 

01. Raden rundt 

02. Indbrud, dørreparation, videoovervågning 

03. Henvendelse om tilbagemelding til nytegnede medlemmer 

04. Generalforsamling 2018 

05. Nytårshilsen til medlemmerne 

06. Arbejdsopgaver, fordeling – hænger sammen med kommende konstituering 

07. Klokkestabel – forslag fra Dan 

08. Arrangementer 2018 – båltaler 

09. Næste møde 

10. Eventuelt. 

 

 

Referat (konklusion): 

 

 

00. Godkendelse af referat fra møde den 26. oktober 2017 

Referatet godkendt. 

 

 

01. Raden rundt 

Dan: 

- Der er været indbrud nr. 2 i 2017. – beskadiget dør og opvaskemaskine. 

- Efter arbejdsdag er der godt udsyn, og de fældede træer er efterfølgende ryddet væk og kørt til 

bålplads. 

- Vanddybde i søen er endnu ikke målt = sted for placering af bådebro. 

- Dan og Niels støber stolpe til ny flagstang. 

Niels: 

- Reparation af stenskulpturen hviler (nye sten). 

Morten: 

- Der er solgt 18 årskort. Fra 1/1 2018 må der ikke opkræves administrationsgebyr. Der var enighed 

om, at priser er fastlåst i 2018. 

 

 



 

Stefan: 

- Der er sat nye skilte op. 

- Har opdateret Facebook og hjemmesiden. 

- Program 2018 ligger på hjemmesiden. Der var enighed om, at avisomtalen var god. 

Anni: 

- Kan ikke lægge noget ind på hjemmesiden og har derfor bedt Stefan om ar lægge referater ind. 

Løsning afklares med Kim. 

 

 

02. Indbrud, dørreparation, videoovervågning 

Dan afventer Menighedsrådets afgørelse m.h.t. krav om beløbsstørrelse i selvrisiko.  

De fleste stjålne ting er genanskaffet. Ny opvaskemaskine er installeret. Dør afventer reparation af 

tømrer.  

Der blev drøftet behov og mulighed for videoovervågning og/eller alarm. Det aftaltes, at Jan og Stefan 

afklarer omfang og sørger for installation af overvågning, herunder nødvendig skiltning. 

 

 

03 Henvendelse om tilbagemelding til nytegnede medlemmer 

Dan laver standardbrev, der sendes til alle, der har betalt livsvarigt medlemskab. 

Anni sørger for der bliver lavet medlemskort, som er klar til afhentning/udlevering i Amfi-bygningen fra 

den 2. maj 2018. 

 

 

04. Generalforsamling 2018 

Afholdes tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 i Amfi-bygningen. 

Dan, Morten, Hanne og Stefan er på valg. Dan modtager ikke genvalg, men vil fortsat være en aktiv 

deltager. Morten, Hanne og Stefan er villige til genvalg. Suppleanterne Jens, Anne og Henrik er på valg 

hvert år, og er villige til genvalg. 

 

 

05. Nytårshilsen til medlemmerne 

Oplæg fra Dan med enkelte ændringer blev godkendt. Morten sender det til medlemmerne. 

 

 

06. Arbejdsopgaver, fordeling 

Hver enkelt deltager orienterede om egne opgaver, sådan som det har været i 2017. 

Det aftaltes, at alle bestyrelsesmedlemmer/suppleanter snarest sender mail til Anne med oplysning om 

opgaver, hvorefter der laves en samlet oversigt til gennemgang på næste bestyrelsesmøde. 

Der var enighed om, at der til hvert arrangement laves oversigt over hvem der løser hvilke opgaver, jf. 

den skabelon Jan har brugt. 

 

 

07. Klokkestabel 

Dan gennemgik sin medbragte minimodel, som der var stor tilslutning til, idet der dog anbefales 

vurdering af pælenes bæreevne for den meget tunge klokke. 

Klokkeophæng, der foroven er udformet som et kors, placeres ved vejen neden for skråningen ud for 

Amfi-bygningen. Kraftige telefonpæle er doneret af ”klokkedamen”, som Dan sørger for bliver hentet. 

Klokkeophæng tænkes at have en højde på mindst 5 meter og 1 meter ned i jorden. 

Dan arbejder videre med placering af klokken, jf. modellen. 

 

 

 

 

 



 

08. Arrangementer 2018 

Morten laver udkast til små foldere. 

Niels sørger for, der bliver trykt 3.000 eksemplarer, som alle hjælper med at dele ud, f.eks. kan de også 

lægges under vinduesvisker på biler ved koncerter, gymnastikopvisninger m.m. rundet om i kommunen. 

Båltaler overvejes til næste møde. 

 

 

09. Næste møde 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 hos Hanne (Skippingevej 40, 4534 Hørve). 

 

 

10. Eventuelt 

Anni sender listen med hjælpere/kagebagere, hvor der er flere personer, som hun ikke kender. Alle giver 

tilbagemelding til Anni og hjælper med at få listen tilrettet. 

Dan henledte opmærksomheden på, at der op til det købte jordareal ligger et færdiggravet areal med 

søbred på ca. 5 ha, der ejes af NCC, som måske kunne erhverves af Amfi. Bagved ligger også et areal af 

tilsvarende størrelse. Det aftaltes, at Dan undersøger købsmuligheder og –betingelser.  

 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


