Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. januar 2022, kl. 19.30 – 21.10.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Hanne Moustgaard, Niels
Brødsgaard, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Anders Lindstrøm.

Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 7 december 2021
2. Opfølgning på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival)
3. Orientering om Unge-festival
4. Orientering fra Surf-foreningen
5. Standardkontrakt for udlejninger
6. Planlægning af Generalforsamling
7. Næste møde
8. Eventuelt.

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2021
Godkendt.

2.

Opfølgning på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival)
Morten omdelte og gennemgik notat med informationer om indgåede aftaler, således:
Dato:
Tidspunkt:
Gruppe:
Koncertpris
Lyd/lys:
Søndag 22/5 kl. 15 – 17
James Rasmussen *) 15.000 kr.
8.400 kr.
Lørdag 11/6 hele dagen
Ungdomsfestival
P.t. ikke klarlagt
Søndag 12/6 kl. 15 – 17
ABBA cz **)
36.000 kr.
22.400 kr.
Torsdag 23/6 kl. 19/bålsang Lotte Riisholt
6.930 kr.
Lørdag 6/8 kl. 19 – 21
? ***)
Lørdag 27/8 kl. 20 – 22
Pink Floyd jam
15.000 kr. + leje af Landsbyscenen
*) Placering af borde/stole foran scenen eller intimkoncert ved Amfibygningen overvejes.
**) Der indgår overskudsdeling ved billetsalg mere end 30.000 kr. = 60% band og 40% arrangør.
***) Koncert med Tørfisk udskydes til 2023. Morten arbejder videre med anden gruppe, evt. Mek
Pek eller noget i retning af country og western.
Der var enighed om, at billetpriser 160 kr. i forsalg og 200 kr. på koncertdagen fastholdes i 2022.
Det aftaltes, at Stefan forbereder informationer, der lægges på hjemmesiden, hvortil Morten og
Niels sender beskrivelser om aktiviteter/koncerter m.m.
Morten sagde, at han ikke havde kontaktet nogen om båltale til Sankt Hans, men lovede at gøre det
i den nærmeste fremtid.
Ovenstående blev accepteret og genoptages på næste møde.

3.

Orientering om Unge-festival
Niels fortalte om snak med Morten fra Surf-foreningen, som er interesseret i at deltage, så Niels og
Anders holder møde med Morten herom.
Niels sagde, at han havde fået oplyst, at Asger (Asgers Fisk i Kalundborg), der kommer fra
Svendborg og er surfer, ved noget om musik, så ham vil de rette henvendelse til.
Endvidere oplyste Niels, at han ikke har fået tilbagemelding fra spejderne, men der er tænkt stor
spejderaktivitet.
Det er planen, at alle interessenter skal samles, hvorefter der lægges planer for festivalen.
Orienteringen fra Niels blev taget til efterretning og genoptages på næste møde.

4.

Orientering fra Surf-foreningen
Morten (Amfi) oplyste,
at surferne har fået bevilget 800.000 kr. i forskellige tilskud,
at det forventes, at der så er dækning af Amfis udlæg, og betaling for kommende leverancer, f.eks.
el, toilet,
at der for nuværende arbejdes med aftale om brug og betaling for toiletter i Amfi-bygningen, samt
aftale om brug af områder og banernes omfang (langsigtet plan),
at Surf-foreningens bestyrelse har valgt ny formand, Dan, hvorefter tidligere formand, Morten,
fortsætter som bestyrelsesmedlem, og
at Surf-foreningens næste udspil forventes at være leje af sauna.
Oplysningerne blev taget til efterretning, og der var enighed om, at Amfi er indforstået med stille
areal til rådighed, idet forudsættes alt sker uden udgift for Amfi.

5.

Standardkontrakt for udlejninger
Udsat til næste møde.

6.

Planlægning af Generalforsamling
Afholdes torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00 i Amfi-bygningen.
Morten laver forslag til indbydelse. Invitation sendes til Surf-foreningen.

7.

Næste møde
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.30 i Amfibygningen.

8.

Eventuelt
Per gjorde opmærksom på følgende:
- Der afleveres meget affald på p-pladserne.
- Der skal, som tidligere aftalt, lægges nyt sæt sten med kæde over Amfis kørevej efter 1.
parkeringsbås. Morten lovede at tage sig af det.
- Der er brug for forhøjning med asfalt ved offentlig vej for at hindre vand løbe ned og ødelægge
Amfis kørevej
- Alle regnskabsbilag skal forsynes med signatur af 2 personer fra bestyrelsen. Det aftaltes, at Per
og Morten gør det ved lejlighed.
Stefan fortalte, at han havde fået henvendelse fra klaverskole og sagt ja til, at de må optage
reklamefilm på Amfis arealer.

Referent: Anne Esbensen

