Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. juni 2018, kl. 20.00 – 21.45.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Jan Østergaard, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard,
Jens Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Anni Kamstrup, Henrik Olsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af bestyrelsesreferater fra 5. april og 8. maj 2018
Gensidig orientering
Fordeling af opgaver og ansvarsopgaver – ud fra Annes samlede oversigt
Indkøb til årets arrangementer
Nordic Singers koncert
Gennemgang af vagtliste og kagebagerliste for sæsonen
Græsslåning frem til og med 4/8
Amfisøen som badesø
Evt. arbejdsdag – maling af hus og container
Eventuelt
Næste møde.

Referat (konklusion):

1.

Godkendelse af bestyrelsesreferater fra 5. april og 8. maj 2018
Referaterne godkendt.

2.

Raden rundt
Morten:
- Henvendelse fra ung musikgruppe i Kalundborg ”Trio Ged”, der spiller folkemusik/blues.
Der var enighed om, at der vendes tilbage herom i sæson 2019.

3.

Fordeling af opgaver og ansvarsopgaver – ud fra Annes samlede oversigt
Oversigten blev gennemgået og justeret – revideret udgave sendes til bestyrelsesmedlemmer.

4.

Indkøb til årets arrangementer
Jan indkøber efter behov. Alle giver besked til Jan om mangler/behov for nyindkøb.
Det aftaltes, at der til koncert 21/7 bestilles kølecontainer, og at gasgril lånes af Stefan.

5.

Nordic Singers koncert
Jans arbejds-/tidsplan af 6/6 2018 blev godkendt. Jan byder velkommen.

6.

Gennemgang af vagtliste og kagebagerliste for sæsonen
Annis oversigt 7/6 2018 blev gennemgået.
Det tilføjes, at Ditte bager kage til 17/6 samt at Anne kommer 23/6 og Morten kommer 21/7.
Der er brug for parkeringsvagter 21/7. Morten spørger spejderne på fredag.

7.

Græsslåning frem til og med 4/8
Det er allerede aftalt, at Stefan koordinerer/udfører. Stefan giver Bjarne besked om, at græs skal slås 14.
dage før en koncert.

8.

Amfisøen som badesø
Der skal laves 2 skilte – et om badning på eget ansvar og uden musik og et om, at fiskeri i privat sø kun
må foregå med fisketegn udstedt af Amfi. Niels undersøger løsning for køb af stålskilte.
Der var enighed om, at toiletter i Amfibygning ikke låses op, men mulighed for toiletvogn undersøges.
Det aftaltes, at der klippes ned, så der bliver frit udsyn fra broen til redningsstation.
Området besigtiges efter mødet, bl.a. for at se på, hvordan der kan etableres affaldsløsning.

9.

Evt. arbejdsdag – maling af hus og container
Niels afventer svar fra en produktionsskole – andre kan ikke påtage sig arbejdet.
Niels formulerer tekst til evt. brev til medlemmer om hjælp med maling på arbejdsweekend lørdag 8/9
og søndag 9/9 begge dage fra kl. 09.00.

10. Eventuelt / Strategi for uddeling af flyers, herunder udpegning af områder og uddelere
Når forsalg af billetter til koncert er slut skal det fremgå ”Forsalget er slut, der kan købes billet ved
koncerten på Amfi”. Stefan undersøger mulig løsning.
Niels omdelte oplæg til fordeling af Amfi flyers, som blev gennemgået og justeret + tilføjet navne på
hvem der omdeler på nævnte lokaliteter. Niels sender revideret oversigt til bestyrelsesmedlemmer.

11. Næste møde
Onsdag den 11. juli 2018 kl. 19.00 i Amfibygningen. Morten kan aflyse mødet, hvis der ikke er
uafklarede opgaver til koncert 21/7 2018.

Referent: Anne Esbensen

