
 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2022, kl. 19.45 – 21.05.  

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Hanne Moustgaard, Anders 

Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Niels Brødsgaard. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøde den 5. maj 2022 

2. Gensidig orientering 

- Nøgler til præsten / spejderne 

- Henvendelse fra en gruppe studerende 

- Fiskeri med ruse m.m. 

- Ung Holbæks evt. brug af området 

- Møde med Menighedsrådet 

3. Status på arrangementsplan for 2022 

4. Orientering fra Surf-foreningen 

5. Vedligeholdelse og udvikling af området 

- Rydning ved badeområdet 

- Vandresti langs søen 

- Holdeplads for autocampere 

- Adgang til toiletter med betalingskort 

6. Næste møde 

7. Evt. 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøde den 5. maj 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Gensidig orientering 

- Nøgler til præsten / spejderne 

- Henvendelse fra en gruppe studerende 

- Fiskeri med ruse m.m. 

- Ung Holbæks evt. brug af området 

- Møde med Menighedsrådet 

 

Morten begrundede orienteringen og der aftaltes følgende: 

Der udleveres nøgle til toiletter og kæde til spejdernes brug, når der sættes både i vandet. 

Henvendelsen fra en gruppe udenlandske studerende, der forsker i grusgravområdet, er videresendt 

til Morten fra Surf-foreningen. Amfi afventer svar på, om han vil påtage sig opgaven. 



 

Der blev fundet en 80 m lang ruse med over 100 kg krabber. Rusen blev tømt og destrueret. 

Området ved badebro/kabelbane og søbred overvåges af lokale beboere. 

Der er accept af, at Ung Holbæks afdeling i Jyderup benytter Amfi-området onsdag 8/6 2022 med 

Niels som kontaktperson. Morten orienterer Surf-foreningen. 

Menighedsrådet har indbudt Morten til møde august 2022. Der informeres bl.a. om planer om 

autocamperplads. 

 

 

3. Status på arrangementsplan for 2022 

Morten oplyste, at der er solgt 96 billetter til ABBA-koncert 12/6 2022. Fra bestyrelsen deltager 

Jens, Hanne, Anders, Per, Morten, Niels, Anne. Morten spørger Kjeld og Gitte og sender tidsplan 

for fremmøde. 

Ved gudstjeneste 2. pinsedag deltager Anne og Stefan fra kl. 09.15. Der sælges drikkevarer samt 

franskbrød med ost og kage. 

Stefan fortalte, at græsarealer er slået til forestående arrangementer. 

Morten fortalte, at der er skaffet kran til at løfte kirkeklokke, der tænkes brugt ved koncert 27/8, 

hvis lyden er ok. 

Der er lavet små flyers om alle arrangementer i 2022, som ligger i Amfi-bygningen og omdeles 

løbende. Aftalt givet til Vesterlyng Camping, bibliotekerne i Jyderup og Kalundborg (incl. Ubby, 

Gørlev, Høng, Svebølle). 

 

 

4. Orientering fra Surf-foreningen 

Morten oplyste, at der ikke er særligt nyt. Der forventes tilbagebetalt 200.000 kr. til Amfi, da midler 

fra LAG er udbetalt. 

 

 

5. Vedligeholdelse og udvikling af området 

- Rydning ved badeområdet 

- Vandresti langs søen 

- Holdeplads for autocampere 

- Adgang til toiletter med betalingskort 

 

Det aftaltes, at Per spørger Bjarne, om han med gravko på larvefødder kan rydde / fjerne rødder på 

areal ved badeområdet og lidt langs søbredden. 

Anlæg af vandresti udskydes indtil videre. 

Det er konstateret, at parkeringsarealer har været brugt af autocampere til overnatning – mulig 

godkendelse overvejes og drøftes med ejer, Menighedsrådet. 

Det aftaltes, at Anders undersøger mulighed for etablering og pris for automatisk åbning til toiletter. 

 

 

6. Næste møde 

Onsdag den 27. juli 2022 kl. 19.00 på Amfi. 

 

 

7. Evt. 

Per fortalte, at solcelleanlægget har været slået fra, så Amfi har ikke tjent penge i april måned. Per 

og Stefan har slået det til igen. 

Anders oplyste, at han i lørdags, som aftalt på Veterantræf, i lørdags åbnede for motorcykelklub, 

der spurgte, om de på Amfi kunne holde træf med overnatning for 80/100 deltagere i 2023. Det 

aftaltes, at Anders siger til dem, at der er positiv holdning hertil, dog mod aftalt betaling. 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


