
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2020, kl. 19.00 – 21.05.  

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Per Isaksen, 

Anders Lindstrøm, Anette Schade, Anne Esbensen. 

Fraværende: Jens Kildemoes. 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 

2. Veterantræf 

3. Sankt Hans – Dan efterspurgte på generalforsamlingen noget aktivitet på Amfi Sankt Hans aften 

(Men vi har tidligere aflyst aktivitet til Sankt Hans) 

4. Fiskekort og infostandere – Se mails fra Jens. Vi skal beslutte udformning af fiskekort og info-

opslag og beslutte procedure for køb af fiskekort 

5. Behandling af henvendelse om evt. Fællessang på Amfi (Se vedhæftede) 

6. Spejderlejren i uge 28 

7. Arbejdsdage og diverse vedligeholdelsesarbejder. 

Arbejdsgruppen har identificeret en lang række relevante og presserende opgaver – og foreslår en 

del af disse forestået af professionel arbejdskraft (Nedgravning af vandslange til vandingsanlæg, 

etablering af ”kystbeskyttelse” foran brohovedet ved badebroen og rydning og etablering af 

vandresti langs søen). Vi giver en nærmere orientering på mødet, og afsætter evt. et budget til det 

der skal udføres professionelt.  

Vi foreslår, at den første af flere arbejdsdage hen over sommeren bliver afholdt lørdag den 20/6 

8. Næste møde 

9. Eventuelt. 
 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 

Godkendt. 

 

 

2. Veterantræf 

Planlægges gennemført torsdage kl. 18.00 – 20.00 den 25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8 og 3/9 2020. 

Niels laver 18/6 tekst til Stefan, der lægger det på hjemmeside og Facebook. 

Niels, Anders og Anne deltager så vidt muligt i praktisk arbejde ved alle veterantræf. 

Niels spørger Nordvest Nyt om de vil lave indlæg i avisen inden 25/6 2020. 

Udkast fra Anders til stemmeseddel vedr. kåring af årets veterankøretøj benyttes = udfyldes af 

deltagere og lægges i boks. Niels og Anders varetager optælling til præmiering den 3/9 2020. 

Niels skaffer laminerede opslag om forhold pga. corona-virus. Anne køber flydende sæbe og 

håndsprit. 

 



 

3. Sankt Hans – Dan efterspurgte på generalforsamlingen noget aktivitet på Amfi Sankt Hans 

aften (Men vi har tidligere aflyst aktivitet til Sankt Hans) 

Der var enighed om, at det ikke er muligt at leve op til de gældende regler pga. corona-virus, 

hvorfor aflysning fastholdes. 

 

 

4. Fiskekort og infostandere – Se mails fra Jens. Vi skal beslutte udformning af fiskekort og 

info-opslag og beslutte procedure for køb af fiskekort 

Det aftaltes, at udkast til fiskekort med tilhørende kort revideres og færdiggøres af Jens, Morten og 

Per. Fiskekort, p.t. gældende til 31/12 2020, sendes som PDF-fil, når Per har modtaget betaling. 

Kortbilag til infostandere arbejder Jens videre med, og inden opsætning sendes det på mail til 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

5. Behandling af henvendelse om evt. Fællessang på Amfi (se vedhæftede) 

Der var stor tilslutning til at gå videre med undersøgelse af mulighed for fællessang, som foreslås 

søndag eftermiddag den 13. september 2020. Morten sender mail til forslagsstiller om positiv 

interesse. 

 

 

6. Spejderlejren i uge 28 

Der er tilslutning til udleje af arealer og brug af toiletter i 4 dage (6– 9/7 2020) for 3.000 kr. i leje.  

Spejderne må opsætte skilte om, at området er lukket pga. spejderlejr. 

Morten sender lejekontrakt til spejderne. Stefan/Per er kontaktpersoner, bl.a. nøgler. 

 

 

7. Arbejdsdage og diverse vedligeholdelsesarbejder. 

Arbejdsgruppen har identificeret en lang række relevante og presserende opgaver – og 

foreslår en del af disse forestået af professionel arbejdskraft (Nedgravning af vandslange til 

vandingsanlæg, etablering af ”kystbeskyttelse” foran brohovedet ved badebroen og rydning 

og etablering af vandresti langs søen). Vi giver en nærmere orientering på mødet, og afsætter 

evt. et budget til det der skal udføres professionelt.  

Vi foreslår, at den første af flere arbejdsdage hen over sommeren bliver afholdt lørdag den 

20/6 

Morten omdelte liste med 19 punkter på opgaver, som arbejdsgruppen (Morten, Dan, Stefan og Per) 

fremlægger efter deres møde/gennemgang på Amfi den 13. juni 2020. 

Det aftaltes, at følgende arbejder gennemføres af fremmed arbejdskraft: 

- Beskæring på P-pladser 

- Grave rende til vandslange til vandingsanlæg 

- Beskæring ved Portalen 

- Etablering af vandresti sønært til den nye matrikel 

- Etablering af mole i beton ved badebroen (under gangbroen). 

Arbejdsgruppen bemyndiges til at indgå aftaler om gennemførelse af de 5 arbejder. 

Øvrige opgaver tænkes gennemført på arbejdsdage i 2020, hvor den første er lørdag den 20. juni 

2020 kl. 09.00 med deltagelse af Anette (+ evt. Willy), Niels, Anders, Stefan, Per og Morten. 

 

 

8. Næste møde 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00. 

 

 

 

 

 



 

9. Eventuelt 

Morten orienterede om henvendelse fra privat produktionsselskab, der muligvis vil lave game show 

på Amfi med optagelser i en måneds tid, formentlig september 2020. Det aftaltes, at Morten giver 

principiel tilkendegivelse, men omfanget af brugen skal nærmere konkretiseres. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


