
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. april 2021, kl. 19.00 – 21.15.  

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Hanne Moustgaard, Anders Lindstrøm, Anette 

Schade, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Niels Brødsgaard, Per Isaksen Jens Kildemoes. 

 

 

Morten Kyst indledte mødet med velkomst til Kasper Greve Sørensen og Morten Rejkær Mortensen, 

Ungdomsskolen, Kalundborg Kommune, der vil fremlægge oplæg til muligt samarbejde om evt. 

kabelbane ved Amfi-søen. 

 

Kasper takkede for invitation og oplyste om projekt med tema = vandsport for unge, herunder læring om 

at passe på naturen, hvor der er forventning om forening, der vil skyde penge i projektet, evt. finansiere 

kabelbane. 

Morten (privat firma) fremviste billeder af eksisterende kabelbaner samt oversigt over mulige 

løsningsforslag over Amfi-søen. Der blev givet forklaring på spørgsmål fra tilstedeværende, og det 

aftaltes, at der arbejdes videre med lån af kabelbane og prøveopsætning i 3 måneder (juni – august 

2021), der ikke kræver byggetilladelse, da det er et mobilt anlæg.  

Kasper og Morten fortalte, at Ungdomsskolen påtager sig alle forpligtelser (opsætning/nedtagning, 

instruktører m.m.), herunder udarbejdelse af låneaftale med Amfi om brugsret. 

 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer takkede for gennemgangen og lovede på efterfølgende møde at 

tage stilling til spørgsmål om kabelbane, hvilket formanden for Amfi den 23. april 2021 meddeler til 

Kasper. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Oplæg fra Ungdomsskolen/Kalundborg Kommune vedr. evt. samarbejde om flere aktiviteter 

på Amfi-søen, herunder specifikt etablering af en kabelbane. Anders og Morten har allerede 

fået en lille præsentation af projektet, hvor de sagde ja tak til en mere grundig præsentation 

overfor hele Amfi-bestyrelsen.  

2. Koncert med Bo Evers 22/5 2021 og foreløbige beslutninger vedr. årets øvrige 

betalingskoncerter.  

3. Veterantræf. 

4. Generalforsamling. 

5. Sankt Hans aften. 

6. Udlejninger i 2021.  

7. Indkøb. 

8. Evt. arbejdsdag eller andet praktisk. 

9. Eventuelt.  
 
 
 
 



 

Referat (konklusion): 

 

1. Oplæg fra Ungdomsskolen/Kalundborg Kommune vedr. evt. samarbejde om flere aktiviteter 

på Amfi-søen, herunder specifikt etablering af en kabelbane. Anders og Morten har allerede 

fået en lille præsentation af projektet, hvor de sagde ja tak til en mere grundig præsentation 

overfor hele Amfi-bestyrelsen. 

Der var enighed om at acceptere, at Ungdomsskolen arbejder videre med en 3 måneders 

forsøgsperiode i 2021, hvor Morten er kontaktperson for Amfi.  

Det præciseres over for Ungdomsskolen, at hensyntagen til områdets natur og fugleliv er et vigtigt 

element for Amfi. 

Efter prøveperioden evalueres projektet med henblik på et evt. permanent anlæg og andre aktiviteter 

ved Amfi-søen. 

 

 

2. Koncert med Bo Evers 22/5 2021 og foreløbige beslutninger vedr. årets øvrige 

betalingskoncerter. 

Der var enighed om, at koncert gennemføres 22/5 2021 (p.t. max. 100 deltagere), hvortil Stefan på 

Place2Book udbyder 85 billetter. Intet billetsalg på koncertdagen. Koncert gennemføres med de på 

dette tidspunkt fastlagte restriktioner, jf. corona. Koncertgæster tilbydes køb af sodavand/øl i dåse, 

kaffe/te med muffins samt grillede pølser og brød. Betaling skal være Mobile Pay. 

Morten laver skema med afkrydsning for deltagelse ved arrangementer, herpå også kagebagere. 

Det aftaltes, at også de 3 øvrige planlagte koncerter i 2021 forsøges gennemført, og Morten laver 

pressemeddelelse og brev/mail til Amfis medlemmer. 

 

 

3. Veterantræf. 

Arbejdsgruppen, Niels og Anders, tilrettelægger træf på samme måde som i 2020 med opstart 

torsdag den 27. maj 2021. 

 

 

4. Generalforsamling. 

Afholdes tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00 på Amfi. 

Morten sender udkast til dagsorden til bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

5. Sankt Hans Aften. 

Der var enighed om, at der laves bålaften med deltagere som planlagt i 2020.  

Morten kontakter musiker og båltaler. 

 

 

6. Udlejninger i 2021.  

Morten orienterede om følgende arrangementer: 

- Kirkerne kommer 2. pinsedag. 

- 2 busser med pensionister fra Lolland spiser frokost udendørs ved Amfi-bygningen. Toiletter 

åbnes/stilles til rådighed mod betaling af 250 kr. 

- Bygning udlejet til konfirmation 28/8 2021. Morten sender kontrakt til låner. 

- For lang tid siden spørgsmål om konfirmation i bygningen 21/8 – p.t. ingen aftale. 

- Der er spejderlejr i uge 28. Vilkår er accepteret. 

 

 

 

 



 

 

7. Indkøb. 

Hanne er indforstået med at fortsætte med at være indkøber til koncerter m.v., dog skal øvrige give 

hende besked om, hvilke varer og hvor meget, der skal købes. 

Morten køber sodavand, øl og vin. 

Stefan opsætter plexiglas ved salgsboder inden 22/5 2021. 

 

 

8. Evt. arbejdsdag eller andet praktisk. 

Pers oplæg om badebro og gangsti om søen udsættes til næste møde, jf. afklaring m.h.t. kabelbane. 

Der var enighed om det hensigtsmæssige i, at kæden (afspærring) flyttes ud mod kørevej og 

placeres, så der er p-pladser på 2 områder til brug for badegæster m.fl. 

P.t. afholdes ingen arbejdsdag. 

 

 

9. Eventuelt. 

Anette påtog sig rydning af ukrudt på flisearealet ud for Amfi-bygningen inden første koncert. 

 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


