Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2018, kl. 19.30 – 21.55.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Jan Østergaard, Niels Brødsgaard, Jens Kildemoes,
Anne Esbensen.
Fraværende: Anni Kamstrup, Hanne Moustgaard, Henrik Olsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 13. juni 2018
Gensidig orientering
Evaluering af sæsonen 2018
Rengøring af servicebygningen fremover (Stefans datter er ikke længere en mulighed)
Sankt Hans Aften 2019
Middag for bestyrelse og hjælpere i 2018
Amfisøen som badesø – skiltning, affald, nedtagning af badebro etc.
Evt. arbejdsdag november – beskæring, badebro-området m.m.
Bruttoliste over potentielle koncerter/arrangementer 2019
Eventuelt
Næste møde.

Referat (konklusion):
1.

Godkendelse af bestyrelsesreferat fra 13. juni 2018
Referatet godkendt.

2.

Gensidig orientering
Jan:
- Gennemgang og orientering om regnskabsresultat efter afsluttet sæson 2018
Stefan:
- Eskebjerg spejderne har brug for at få tildelt nøgle til kæden - godkendt.
På baggrund heraf aftaltes, at Jens samler oplysninger og laver oversigt over, hvem der har fået
udleveret nøgler til servicebygning, toiletter, kæde, containere og elskab.

3.

Evaluering af sæsonen 2018
Sommervejret har været godt til udendørs arrangementer. Klassisk musik giver underskud hver gang.
Det foretrækkes, at koncerter fordeles med blanding af lørdag aften og søndag eftermiddag, og at en
sæson slutter med intim koncert omkring 1. september.

4.

Rengøring af servicebygningen
Jan snakker med rengøringsdame om rengøring efter behov (2-3 timer/gang) før arrangementer/udleje.

5.

Sankt Hans Aften 2019
Lotte Riisholt hyres til 23. juni 2019 - Jan indgår aftale.

6.

Middag for bestyrelse og hjælpere i 2018
Afholdes tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 18.00 – Morten sender indbydelser og er ansvarlig for
middagens afholdelse.

7.

Amfisøen som badesø – skiltning, affald, nedtagning af badebro etc.
Inden næste møde laver Niels tekst til skilt om badning.
Dan, Morten, Stefan og Niels sørger for nedtagning af badebroen.
Dan opfordres til at følge op på problemer med broens samlinger.
Affaldscontainer flyttes samtidig med nedtagning af broen.

8.

Evt. arbejdsdag november – beskæring, badebro-området m.m.
Afholdes søndag den 11. november 2018 fra kl. 09.00. Morten beskriver opgaverne, hvorefter der tages
stilling til, hvor mange personer, der er behov for.

9.

Bruttoliste over potentielle koncerter/arrangementer 2019
Deltagernes bud på mulige arrangementer/koncerter i næste sæson sammenfattes til følgende bruttoliste:
Band/gruppe:

Undersøges af:

John Mogensen band – Rasmus Bjerg
John Mogensen band – Thomas Gregersen
Irsk folkemusik – Almost Irish
Beatles og/eller Abba band

Niels
Jan
Stefan
Jens undersøger mulighed
for andre kopiband
Niels
Jens
Niels
Morten, dog Niels pris
Morten
Morten.

Regners Big Band (latin m.m.)
Svensk rock and roll band fra 1960’erne
Country – Tamra Rosanes (intim koncert)
Sømændene
Rasmus Zeebach band – Joakim Lind Tranberg
Jazz – Juice Jam (intim koncert)

10. Eventuelt
Udleje:
- Bryllup lørdag 22. juni 2019 – adgang til scene og brug af udendørs toiletter – Jan koordinerer.
- Bryllup lørdag 6. juli 2019 – servicebygning og tilladelse til partytelt – Morten koordinerer.
Det aftaltes, at Jens i Drop Box laver kalender til aktiviteter, der bruges via bestyrelsens private mail.
Jens oplyste, at der ikke er købt noget til forstærkning af scannere (unødvendigt).

11. Næste møde
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 i Amfibygningen.
Referent: Anne Esbensen

