Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29 marts 2022, kl. 19.30 – 21.15.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Niels Brødsgaard, Jens Kildemoes,
Anne Esbensen.
Fraværende: Hanne Moustgaard, Anders Lindstrøm.

Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2022
2. Status på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival)
3. PR vedr. årets arrangementer
4. Indkøb til sæsonen
5. Orientering om Unge-festival
6. Orientering fra Surf-foreningen
7. Div. vedr. aktuelle udlejninger / udlån
8. Drøftelse om behov for arbejdsdag
9. Næste møde
10. Eventuelt.

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2022
Godkendt.

2.

Status på arrangementsplan for 2022 (bortset fra Unge-festival)
Morten oplyste, at alle aftaler og kontrakter er på plads, og der sendes snart kopi til Per og Stefan.
Til Sankt Hans er der aftale med Lotte Riisholt (bålsang) og Hans Munk (båltaler).

3.

PR vedr. årets arrangementer
Morten bestiller tid på Kalundborg Kommunes skærme / infospots. Niels fortalte, at der også
kommer skærme på kommunens biblioteker.
Morten laver løbende pressemeddelelse - 2 uger før arrangement, samt sørger for annoncer i
lokalaviserne i Kalundborg, Holbæk og Odsherred.
Der var enighed om, at der snarest muligt opsættes 2 bannere på Amfis portal. Morten spørger
Kalundborg Reklameservice om fremstilling. Per bemærkede, at der er 2 mål, og at det korteste skal
bruges.
Det aftaltes, at Morten får lavet små flyere med omtale af alt, hvad der foregår på Amfi i 2022. De
omdeles løbende af bestyrelsesmedlemmer, bl.a. under viskerblade på biler ved indkøbssteder.
Stefan har lagt oplysninger om koncerter på Facebook med henvisning til hjemmesiden, og der
deles og boostes løbende.
Annonce og omtale i Oplev, der udgives hver 2. uge, overvejes.

4.

Indkøb til sæsonen
Anne spørger Hanne, om hun er villig til at købe ind. Der ønskes pølser fra Rema 1000 og is.
Stefan sørger for fadøl. Morten køber, danskvand/sodavand, øl og vin.

5.

Orientering om Unge-festival
Niels fortalte, at
- dato stadig er uafklaret, og svar fra Surf-foreningen afventes,
- FGU ikke kan medvirke på anden dato,
- Jyderup Højskole er lukket, og
- der ikke er noget nyt fra Eskebjerg spejderne.
Orienteringen blev taget til efterretning.

6.

Orientering fra Surf-foreningen
Morten oplyste,
at der på generalforsamling 24/2 2022 er valgt ny formand og samme dag holdt bestyrelsesmøde,
at foreningen har pengebehov som gør, at meget er på stand by,
at der er store udfordringer i drift af kabelbanen.
Informationerne blev taget til efterretning.

7.

Div. vedr. aktuelle udlejninger /udlån
Morten oplyste om aftalt udleje fra 12/5 til konfirmation 13/5, og om, at Eskebjerg spejderne har
spurgt om mulighed og pris for kursusdag 7/5 eller 8/5. Det aftaltes, at servicebygning og området
for en hel dag koster 1.500 kr. i leje + forbrug.
Per bestiller hertil rengøring 3/5 og 10/5 2022.

8.

Drøftelse om behov for arbejdsdag
Der er behov for fældning, og så skal det, der ligger i området, bæres over til brug som
Sankthansbål.
Det aftaltes, at Niels sender mail med forslag til datoer for oprydnings-/arbejdsdage, evt. lørdag.

9.

Næste møde
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 i Amfi bygningen.

10. Eventuelt
- Det aftaltes, at Per sender mail til Jens med navne på personer, der har betalt medlemskab,
hvorefter Jens skriver medlemskort, der sammen med revideret medlemsfortegnelse ligger i
køkkenskuffe og udleveres på Amfi ved forespørgsel fra medlemmer.
- Morten sagde, at han har lavet annonce og sender om kort tid indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00.

Referent: Anne Esbensen

