
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2021, kl. 19.00 – 20.15. 

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 5. oktober 2021 

2. Behandling af seneste henvendelse/forslag fra Morten Rejkjær 

3. Udlejninger / Standardkontrakt 

4. Arrangementer i 2022 

5. Næste møde 

6. Eventuelt. 

 

 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 

Godkendt. 

 

 

2. Behandling af seneste henvendelse/forslag fra Morten Rejkjær 

Morten Kyst gennemgik den udsendte mail fra Morten Rejkjær, som blev drøftet, bl.a. om placering 

af flere containere og om behov for sauna. 

Det aftaltes, at Morten Kyst giver positiv tilbagemelding til Morten (surfklubben) om, at dr kan gå i 

gang med at søge penge til realisering af projektet, idet forudsættes, at formen afklares på et senere 

tidspunkt. 

 

 

3. Udlejninger / Standardkontrakt 

Anders har i eftermiddags sendt mail med eksempler på kontrakter. Det aftaltes, at sagen udsættes, 

idet Anders og Per først vurderer de udsendte eksempler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Arrangementer i 2022 

På baggrund af forudgående drøftelser m.m. aftaltes, at der søges gennemført følgende 

koncertprogram for 2022: 

Dato: Tidspunkt: Gruppe: Koncertpris, excl. evt. lyd/lys: 

Lørdag 21/5 kl. 15 – 17 James Rasmussen *) 15.000 kr. 

Lørdag 11/6 hele dagen Ungdomsfestival P.t. ikke klarlagt 

Søndag 12/6 kl. 15 – 17 ABBA cz 36.000 kr. 

Lørdag 6/8 kl. 19 – 21 Tørfisk 35.000 kr. 

Lørdag 27/8 kl. 29 – 22 Pink Floyd jam 15.000 kr. 

Morten arbejder videre med henblik på indgåelse af kontrakter for de 4 koncerter, hvor musikeres 

krav om tillægsydelser søges minimeret.. 

*) Placering af borde/stole foran scenen eller intimkoncert ved Amfibygningen overvejes. 

 

 

5. Næste møde 

Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.30 i Amfibygningen. 

 

 

6. Eventuelt 

Jens oplyste, at storskærmen i Jyderup stopper 31. januar 2022. 

 

Niels/Anders omdelte oplæg til 1 dages festival for unge på Amfi på en lørdag i juni 2022. 

Niels gennemgik oplægget for Amfival, som er tænkt med musik fra ca. kl. 15 til ca. kl. 22. 

Der var fuld tilslutning til oplægget, og det aftaltes, at Niels og Anders arbejder videre med det 

beskrevne. 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


