
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019, kl. 19.00 – 20.30.  

 

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Jan Østergaard, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Henrik Olsen. 

 

NB: Bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, hvorfor der kun blev indgået aftaler/opgavefordeling. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den13. juni 2019 

2. Gensidig orientering (herunder shelter-sag, jordkøb, pasning af de grønne områder) 

3. Evaluering vedr. Seebach Tribute 

4. Status på lagerbeholdninger og aftaler om indkøb til årets to sidste arrangementer 

5. Gennemgang af bemandingsplan m.m. vedr. Beatles Revival 18/8 

6. Tamra Rosanes koncert 31/8: Mad, stole m.m. 

7. Status på badebro – Amfisøen som badesø 

8. Biler på Amfi 

9. Fremtidig løsning af kasserer-opgaverne 

10. Dato for årets medarbejder-middag 

11. Dato for evt. arbejdsdag i efteråret 

12. Næste møde 

13. Eventuelt. 

 

 

 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2019 

Udsat til næste møde. 

 

 

2. Gensidig orientering (herunder shelter-sag, jordkøb, pasning af de grønne områder) 

Morten 

- Intet nyt i sag om sheltere på nyt areal, hvor spejderne har fået fuldmagt. 

- Udleje til bryllup 6/7 forløb ok iflg. Stefan, men vi bør genoverveje pris for rengøring. 

Stefan 

- Er villig til at slå græs på arealer ud for Servicebygningen inden 18/8. 

- Har fået tilbud på flisesti fra portal på 1 x 7 m. Mail sendes til bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 



 

3. Evaluering vedr. Seebach Tribute 

Udsat til næste møde. 

 

 

4. Status på lagerbeholdninger og aftaler om indkøb til årets to sidste arrangementer 

Lagerbeholdninger blev gennemgået og mangler blev registreret, som indkøbes af Morten 16/8. 

Efter koncert 18/8 laves lignende indkøbsseddel til sidste koncert 31/8. 

 

 

5. Gennemgang af bemandingsplan m.m. vedr. Beatles Revival 18/8 

Morten sørger for bestilling af 6 stk. hjemmelavede burgere og pommes fristes til musikere (det har 

de bedt om at få). Afhentning aftales på koncertsagen. 

Stefan tager lørdag aftalte kager, pølser og pølsebrød fra fryser til køleskab og tænder for køleskab i 

køkken. 

Morten laver skema med opgavefordeling, som sendes på mail 16/8. 

 

 

6. Tamra Rosanes koncert 31/8: Mad, stole m.m. 

Morten har sendt madtilbud på mail, som bestyrelsesmedlemmer har godkendt. Morten låner stole. 

 

 

7. Statur på badebro – Amfisøen som badesø 

Udsat til næste møde. 

 

 

8. Biler på Amfi 

Udsat til næste møde. 

 

 

9. Fremtidig løsning af kasserer-opgaverne 

Udsat til næste møde. 

 

 

10. Dato for årets medarbejder-middag 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 18.00 i Servicebygningen. Morten sender mail. 

 

 

11. Dato for evt. arbejdsdag i efteråret 

Udsat til næste møde. 

 

 

12. Næste møde 

Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00 i Servicebygningen. 

 

 

13. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


