Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. februar 2022, kl. 19.00 – 20.50.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Niels Brødsgaard, Anders Lindstrøm,
Anne Esbensen.
Fraværende: Hanne Moustgaard, Jens Kildemoes.

Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2022
2. Opfølgning på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival) - herunder beslutning om
starttidspunkt for koncert fredag aften den 19/8 2022
3. Orientering om Unge-festival
4. Orientering fra Surf-foreningen, der har en række ønsker til indretning af området ved badebro /
kabelbane
5. Standardkontrakt for udlejninger
6. Næste møde
7. Eventuelt.

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2022
Godkendt.

2.

Opfølgning på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival) – herunder beslutning
om starttidspunkt for koncert fredag aften den 19/8 2022
Morten oplyste, at kontrakter er ved at være i orden og kun enkelte mangler underskrift, således:
Dato:
Tidspunkt:
Gruppe:
Koncertpris
Lyd/lys:
Søndag 22/5 kl. 15 – 17
James Rasmussen *)
15.000 kr.
8.400 kr.
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.
Fredag 5/8
kl. 19 – 21
Elvis is alive (Mek Pek) 17.000 kr.
Lørdag 27/8 kl. 20 – 22
Any Colour you likePink Floyd 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.
Morten har ikke afklaring om person til båltale.
Det aftaltes, at Morten sender mail med kopi af alle kontakter samt informationsmateriale til Per
(betaling) og Stefan (hjemmeside).

Der var enighed om, at Veterantræf holdes torsdage i lige uger kl. 18.30 – 20.00 i perioden 19/5 –
25/8. Niels og Anders er tovholdere med konkurrence, præmiering og omtale i Veteranposten
(Anders) samt Motor Classic og lokale medier (Niels) lige som forudgående 2 år. Anne passer
køkken med salg af kage, kaffe/te, is, drikkevarer. Jens spiller sprød guitar. Niels/Anders laver
opslag til omdeling ved motorcykeltræf i Svebølle 26/3.

3.

Orientering om Unge-festival
Niels fortalte, at Amfi-val den 11. juni ikke bliver til noget i den form som han og Anders tidligere
har skitseret over for Amfibestyrelsen, idet Surf-foreningen og Ung-Kalundborg denne dag er
engageret i Skvulp-festivalen i Holbæk. Som følge af dette ser de sig ikke i stand til at skaffe
hverken "personale" eller publikum til Amfi-valen.
Endvidere vurderer Surf-foreningen at Amfi-val sender signaler til omverdenen om en "rigtig"
festival med tilhørende udfordringer inden for alkohol, stoffer og meget andet.
Når Ung-Kalundborg er medvirkende er arrangementet pr. definition alkoholfrit, og det støtter vi
naturligvis.
Vi er derfor enige om, at vi i fællesskab søger at stable et mindre set-up på benene med
udgangspunkt i vandsportsdelen tilsat lidt musik ("scene" ved badebroen - beachparty) og med
Eskebjerg spejderne, Jyderup Højskole (kajakker) og FGU ("kantine") som medvirkende aktører.
Amfis rolle er derfor nedtonet, men den er der.
Dato er endnu ikke afklaret, men 14. maj eller 25. maj er i spil.
Orienteringen blev taget til efterretning og det aftaltes, at Niels og Anders drøfter det videre forløb
med Morten fra Surf-foreningen.

4.

Orientering fra Surf-foreningen, der har en række ønsker til indretning af området ved
badebro / kabelbane
Morten fortalte,
at der er generalforsamling i Surf-foreningen torsdag den 24/2 2022,
at han sammen med Morten fra Surf-forening og Peter fra NCC har holdt møde om langsigtede
perspektiver for området, hvorom der senere aftales køre-/gåtur i området. Der var enighed om,
at Amfis bestyrelse gerne vil deltage,
at Surf-foreningen har foreslået møde mellem aktuelle aktører og politikere om visioner for
området.
Endvidere har Morten fra Surf-foreningen fremsendt anmodning om følgende tiltag uden udgift for
Amfi, således:
- Opsætning af container ved siden af eksisterende container. Amfi kan godkende dette, hvis
begge containere beklædes/males i 2022.
- Samarbejde med Y-Camp om en lille salgsbod. Amfi kan godkende dette efter nærmere aftale,
idet forudsættes den er gemt væk og placering tilpasses naturen.
- Etablering af rampe til skateboard. Amfi kan ikke godkende dette, da det ikke anses som
foreneligt med naturen, og den i øvrigt kan benyttes hele døgnet.
Ovenstående meddeler Morten til Surf-foreningen på generalforsamlingen den 24/2, hvor der også
gives besked om, at kabelbane, evt. bod, ikke må være aktive, når der er koncert på Amfi.

5.

Standardkontrakt for udlejninger
Udsat til næste møde.

6.

Næste møde
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19.30 i Amfibygningen.

7.

Eventuelt
- Stefan bad om svar på, hvornår program for 2022 skal lægges på hjemmesiden, hvilket Morten
lovede kunne være klar inden medio marts 2022.
- Det aftaltes, at PR-strategi optages som punkt på næste møde.
- Anne spurgte, hvad der bliver gjort m.h.t. medlemskort til medlemmer, der har betalt de sidste 2
år, herunder også stillingtagen til, hvad der skal ske med de mange medlemskort, der ikke er
udleveret, og som ligger i køkkenskuffe sammen med gammel medlemsfortegnelse. Der var
enighed om, at der tages stilling til det på et senere tidspunkt.

Referent: Anne Esbensen

