
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18. oktober 2022, kl. 19.00 – 21.35.  

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

Brødsgaard, Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2022 

2. Evaluering af koncerten den 27. august 2022 

3. Indledende drøftelse vedr. koncertprogram og aktiviteter i 2023 

4. Drøftelse af behov for arbejdsdag og evt. fastsættelse af dato 

5. Planlægning vedr. nyanskaffelser, og div. vedligeholdelse etc. på området 

6. Surfklubben og søgræs 

7. Næste bestyrelsesmøde 

8. Eventuelt. 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Evaluering af koncerten den 27. august 2022 

Der var enighed om, at koncerten var en stor succes, og der kom gæster allerede fra kl. 17.45, hvor 

køkken/grill ikke var færdiggjort til servering, ,men det lykkedes at betjene kunderne. 

Der var problemer med ekstra strømforsyning til orkestret, som blev løst af Stefan og Per. 

Orkestret, Any Color You Like, har lavet video, som Stefan lovede at knytte til Amfis hjemmeside. 

Ved koncerten blev det tydeligt, at der mangler lys på trapperne og i adgangsrørene ved toiletbesøg 

og koncertens afslutning. Det aftaltes, at Stefan og Per laver oplæg og beregning af, hvad der er 

behov for. 

Ved forespørgsel, hvorvidt der er krav om flugtveje ved arrangementer oplystes, at det er der ikke, 

når det er siddende publikum (der er flugtmulighed i landskabet), hvilket blev taget til efterretning. 

Ved flytning af fadølsanlægget uden for bygningen blev der etableret ekstra strøm. Der var behov 

for flere tappehaner og det aftaltes, at nuværende anlæg afskaffes og fremover lejes det nødvenlige 

antal haner og skønnet antal fustager, som tilbageleveres efter hver koncert. 

Ved salg af fadøl blev der efterspurgt køb af kolde drikkevarer. Det opfattes som naturligt, men i 

givet fald er der behov for flere personaler. 

Under koncerten var der vanskeligheder med tilstrækkelig mængde kolde drikkevarer, og det 

aftaltes, at der fremover lejes kølevogn til lager af alle kolde drikkevarer. 

Gæsterne havde svært ved at få overblik over, hvad der kunne købes, og hvad det kostede. Det 

aftaltes, at der skal laves store skilte med varer/priser, som placeres synlige for publikum. 

Det er opfattelsen, at indretningen og arbejdsgangene i køkkenet ikke er hensigtsmæssige, og der 

manglede struktur ved koncerten. Det aftaltes, at Hanne og Anne vurderer organisering af 

køkkensalg. 



 

 

3. Indledende drøftelse vedr. koncertprogram og aktiviteter i 2023 

Morten fortalte, at der er lavet kontrakt med Any Color You Like om koncert lørdag den 26/8 2023 

kl. 20.00 på samme vilkår som i 2022. 

Forslag til bestyrelsen om køb af Landsbyscenen og efterfølgende udleje blev nedstemt. 

Herudover blev der fremlagt følgende emner til overvejelse for koncerter i 2023, således: 

Die Herren 

Michael Learns to Rock 

Almost Irish 

Poplic Servier 

Queeen Machine 

Tørfisk 

The Fætters 

Karl Hermans Trio 

Jazz (Niels finder navn på svensk orkester) 

Michael Carøe og Gas 

Johnny Logan 

Country music (Anders overvejer navn). 

Katalogets indhold overvejes til næste bestyrelsesmøde, hvor der også tages stilling til aktiviteter. 

 

 

4. Drøftelse af behov for arbejdsdag og evt. fastsættelse af dato 

 

 

 

5. Planlægning vedr. nyanskaffelser, og div. vedligeholdelse etc. på området 

 

 

 

6. Surfklubben og søgræs 

Morten omdelte oversigt med bemandingsplan og tjekliste, som blev gennemgået og revideret samt 

forsynet med aftaler om de nævnte punkter (vedlagt dette referat). 

Endvidere aftaltes følgende: 

Fadøl sælges fra pavillon, der placeres nær ved flagstang. 

Fra køkken sælges via eksisterende 2 luger: kaffe/te, Irish coffee (50 kr.), kage, vand, dåseøl, vin og 

pølser. 

Jens køber 2 stempelpuder, billetblokke (400 stk.), laver skilte til forud købte billetter og til 

billetsalg med mulighed for scanning af mobil pay. Stefan printer de 2 skilte i A3. 

 

 

Niels har bestilt/køber pølser, så der er 300 brune og med røde pølser som evt. supplement. Anne 

køber 40 pakker store hotdog brød à 8 stk. samt 2 store ketchup og 1 pose ristede løg. 

Hanne køber 10 poser kaffebønner. Anne køber 2 l mælk. 

Hanne køber 200 store krus til Irish coffee samt 5 flødeskum og 3 puddersukker. 

Morten køber drikkevarer = 150 cola, 150 cola zero, 100 faxe kondi, 100 faxe kondi zero, 50 fanta, 

100 dåseøl classic, 300 vand u/brus, 100 vand m/brus, 50 små rødvin, 50 små hvidvin, 3 kasser 

rødvin, 1 kasse hvidvin, 1 kasse rosévin, 3 fl. whisky. 

 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

 

 

 

8. Eventuelt 



Tirsdag den 27. september 2022 kl. 19,00. 

 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


