
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. august 2022, kl. 19.00 – 20.55.  

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Niels Brødsgaard, Anders Lindstrøm, 

Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Hanne Moustgaard. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2022 

2. Status vedr. resterende 2 koncerter i år 

3. Orientering fra Surf-foreningen 

4. Vedligeholdelse og udvikling af området  

5. Fiskeri – evt. møde med ejer af Kaldred Put & Take – fremtidige regler 

6. Orientering fra Veteran-gruppen 

7. Øvrig orientering (påtænkt fælles arrangement for lokale foreninger 4/9) 

8. Dato for medarbejder-middag 

9. Næste bestyrelsesmøde 

10. Eventuelt. 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Status vedr. resterende 2 koncerter i år 

Koncert 5/8: 

Morten sagde, at der p.t. er solgt 87 billetter. 

Bandet kommer kl. 17.00. Pavillon sættes op af Morten, Per og Anders inden kl. 16.00. 

Der sættes skærmvægge op til 3 personer til omklædning og spisning kl. 18.30. Der serveres 

grillpølser, hvortil Morten køber kartoffelsalat og lidt grøn salat. 

Morten køber drikkevarer. Ditte bager kage og Anne sørger for andre kager. 

Fra Amfi deltager: Morten, Stefan, Anders, Jens, Hanne, Anne, som møder kl. 17.00. 

 

Koncert 27/8: 

Morten sagde, at der p.t. er solgt 331 billetter. Deltagerantal skønnes at blive 4-500. 

Fra Amfi deltager: Morten, Stefan, Per, Niels, Anders, Jens, Hanne, Anne, som møder kl. 17.30. 

Desuden spørger Morten Gitte, Kjeld og Rud, om de kan komme. 

Kort bestyrelsesmøde (uden traktement) holdes mandag 22/8 2022 kl. 19.00. 

 

Stefan oplyste, at græsslåning er på plads/ordnet til koncerterne. 

 

 



3. Orientering fra Surf-foreningen  

Morten fortalte, at foreningens bestyrelse har ekskluderet et medlem. 

Morten gennemgik dagens videresendte mail og fortalte, at han forud var bekendt med de nævnte 

tiltag m.m. 

Der var enighed om, at det er i orden, at Surf-foreningen søger penge på Amfis vegne, idet det dog 

blev fremført, at opmærksomheden henledes på, at Amfi har aftale om leje af kirkens jord, hvor 

surfere efter aftale med Amfi kun er godkendt som brugere af området ved kabelbanen. 

Medlemmer af Amfis bestyrelse deltager efter eget valg i de 3 arrangementer, som Surf-foreningen 

afholder, 12/8, 21/8 og 3/9 2022. 

 

 

4. Vedligeholdelse og udvikling af området 

Per fortalte, at elkabel til surfere er gravet ned. Per og Stefan færdiggør det og sørger for der 

opsættes bimåler. 

Stefan udskifter pærer i vejbelysning inden koncert 27/8. 

Anlæg af sti langs søen tages evt. med, når der sendes ansøgning til LAG (Morten tager sig af det). 

 

 

5. Fiskeri – evt. møde med ejer af Kaldred Put & Take – fremtidige regler 

Morten, Per og Stefan indbyder ejer af Kaldred Put & Take for at høre, hvad det er for tanker han 

har. Generelt har Amfi ikke til hensigt at indgå samarbejde med ham. 

I øvrigt udsat. 

 

 

6. Orientering fra Veteran-gruppen 

Niels/Anders sender løbende mail om forløb af Veterantræf, som tages til efterretning. Der er 2 

tilbage i år, 11/8 og 25/8. 

 

 

7. Øvrig orientering (Påtænkt fælles arrangement for lokale foreninger 4/9) 

Morten oplyste om møde i Bjergsted Musikhus om fælles arrangement iværksat af Bjergsted 

Beboerforening for foreninger i Gl. Bjergsted Kommune, hvor det aftaltes, at Amfi lægger 

lokaliteter til næste møde, som er planlagt til søndag 4/9 2022. Morten orienterer Amfis bestyrelse, 

hvis det bliver til noget. 

Morten fortalte, at universitetsstuderende er færdige med deres projekt om grusgravene. Den 

modtagne beskrivelse sendes på mail til Amfis bestyrelse. 

 

 

8. Dato for medarbejder-middag 

Planlægges afholdt torsdag den 6. oktober 2022 kl. 18.30. 

Morten sender indbydelse til sædvanlig deltagerkreds samt Morten og David fra Surf-foreningen. 

Morten bestiller mad. 

 

 

9. Næste bestyrelsesmøde 

Der er under punkt 2 aftalt kort møde mandag den 22. august 2022 kl. 19.00. 

 

 

10. Eventuelt 

Niels meddelte, at han bestiller 80 gram grillpølser til koncerter 5/8 og 27/8. 

Niels oplyste, at han igen er blevet kontaktet af Volvoklubben, som gerne vil mødes på Amfis 

område søndag 18/9 2022 kl. 11.30. Niels indvilgede i at påtage sig opgaven og vil inden den dag 

sætte sig ind i historien om Amfis tilblivelse m.m. 

 

Referent: Anne Esbensen 


