
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. august 2021, kl. 19.00 – 21.30.  

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

Brødsgaard, Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Ingen. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 

2. Refleksion / evaluering på koncerten med Sweethearts, hvor der var voldsepisoder 

3. Foreløbig evaluering vedr. kabelbanen 

4. Bemandingsplan og andet vedr. årets to sidste koncerter 

5. Planlægning af indkøb til Østregasværk og Humørekspressen 

6. Dato for medarbejdermiddag og drøftelse om evt. arbejdsdag 

7. Evaluering og aftaler omkring udlejningsvirksomhed 

8. Næste møde 

9. Evt. 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 

Godkendt. 

 

 

2. Refleksion / evaluering på koncerten med Sweethearts, hvor der var voldsepisoder 

Anders og Niels redegjorde for 2 uheldige episoder, hvilket blev taget til efterretning. Hændelserne 

opfattes som en enlig svale, der forhåbentlig ikke gentager sig. Der var enighed om, at der skal være 

mere synligt personale i området ved koncerter. 

I øvrigt var det en fantastisk koncert. 

 

 

3. Foreløbig evaluering vedr. kabelbanen 

Morten fortalte, at surf klubben næste uge skal evaluere forløbet med kabelbanen, hvor han gerne 

vil fortælle om foreløbige holdninger, idet Amfi senere skal evaluere kabelbanens forløb. 

Der blev fremført følgende bemærkninger: 

- Mange gæster synes kabelbanen er fantastisk. 

- Der spørges ofte – kommer der en klub ? og bliver der offentlig åbning ? 

- Det er en lille ulempe med kabelbane, når der også er badende gæster, hvilket kan bevirke, at 

familier / børn / ældre fravælger stedet. 

Der var enighed om, at der burde ryddes til venstre ved nedgang til badebroen/søen, så der kunne 

placeres flere borde/bænke. 

 



 

4. Bemandingsplan og andet vedr. årets to sidste koncerter 

Deltagere ved koncert 14/8: Morten(kl. 17.30), Stefan, Per, Niels, Anders, evt. Jens. 

Deltagere ved koncert 29/8: Morten, Jens, Per, Niels, Anders, Anne. 

Niels spørger Kjeld og Gitte, om de kan deltage begge dage. 

Stefan spørger Ditte om hun kan deltage 14/8. 

Anders spørger Janne og hun kan deltage 14/8 (vil sikkert, dog ikke når der er koncert). 

Stefan fortalte, at Gitte Fiirgaard gerne vil hjælpe 29/8 – aftalt mødetid kl. 14.00. 

Morten ringer til ung på knallert, Mathias Jensen, om arbejde som frivillig ved gril sammen med 

Niels. 

Når der er svar på ovenstående sender Morten besked til involverede. 

 

 

5. Planlægning af indkøb til Østregasværk og Humørekspressen 

Stefan køber fadøl: 1 stk. 1883 og 1 stk. grimbergen. 

Morten udskifter tom gasflaske. 

Der forventes at være tilstrækkelig mængde af alle øvrige varer til begge koncerter. Genvurderes 

dog efter 14/8. 

Per tager pølser, brød og kager op af fryseren om formiddagen før koncert. Antal pølser / brød / 

kagestykker svarende til halvdel af antal koncertgæster. 

Morten oplyste, at der i dag er købt 72 billetter til 14/8 og 8 billetter til 29/8. 

 

 

6. Dato for medarbejdermiddag og drøftelse om evt. arbejdsdag 

Medarbejdermiddag afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl. 18.00 på Amfi. 

Morten laver indkaldelse. 

Ud over bestyrelsen sendes indbydelse til frivillige – Hans Drehn/Gunhild, Peter, NCC, Dan Bisp, 

Morten/kabelbanen, Gitte Fiirgaard, Kjeld og Gitte(hvis de kommer til koncert). 

Arbejdsdag holdes lørdag den 2. oktober 2021 kl. 09.00 (kaffe/te + brød) – 12.00. 

 

 

7. Evaluering og aftaler omkring udlejningsvirksomhed 

Morten sagde, at der er flere opgaver, der er brug for at få aftalt, hvordan vi skal administrere det, 

bl.a. fiskekort, nye medlemmer. 

Der var enighed om, at der skal afholdes et selvstændigt møde til disse opgaver. Morten indkalder 

til temamøde. 

Morten gjorde opmærksom på, at der skal gøres rent i bygningen inden udleje til privat 

sammenkomst 21/8 og 28/8. Morten kontakter Den Rene Samvittighed, som Amfi har aftale med. 

 

 

8. Næste møde 

Mandag den 16. august 2021 kl. 19.00 på Amfi. 

 

 

9. Evt. 

Den afholdte spejderlejr på Amfi har alle indtryk af var særdeles vellykket. Morten havde forud 

sammen med spejderne gennemgået området, hvor det blev påpeget, at der ikke var gjort rent i 

huset. Per oplyste, at pris for vand, tømning af tank og affald beløber sig til omkring 15.000 kr., og 

aftalen om leje er 10.000 kr. Morten sender brev til spejderne om dette underskud, der huskes ved 

fremtidig brug, hvor prisen blev foreslået til 25 kr./person/dag. 

 

Per fortalte, at området benyttes meget, også ubehageligt af kørende. Efter henvendelse til politiet 

kom betjent, og politiet kører ofte i området. Resultatet er, at denne kørsel er ophørt.  

 

 



 

Per oplyste, at alle arealer med vild pastinak bliver slået af Bjarne. Per fortalte, at ukrudt på stier er 

fjernet med rive efter græsslåmaskinen + vægt lagt ovenpå riven. 

 

Per sagde, at han efter skift til anden bank ikke kan aflevere kontanter i banken, så han har et stort 

beløb liggende. Løsning kan være udstedelse af dankort, så penge kan lægges i bankens automat. 

Blanket til bestilling af dankort blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ved koncert 14/8 medbringer Per den eksisterende beholdning af nøgler til Amfi, som kontrolleres 

og udleveres til bestyrelsesmedlemmer. Udleverede nøgler registreres af Jens. 

 

Gruppen Noach & Freinds har skrevet til Stefan og sagt, at de gerne vil i betragtning for at spille på 

Amfi. Overvejes til kommende sæson. 

 

Ved mødets afslutning blev tilkørselsvejen besigtiget og der var enighed om, at afspærring/kæden 

flyttes, så den placeres længere ud mod tilkørselsvej = umiddelbart efter første parkeringsområde, 

hvor der er tilstrækkeligt stort parkeringsareal til badegæster m.fl. Per iværksætter flytning. Nøgle 

til kæden udleveres til faste brugere. 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


