
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2023, kl. 19.00 – 20.35.  

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

Lindstrøm, Anne Esbensen. 

Fraværende: Niels Brødsgaard, Jens Kildemoes. 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2022 

2. Gennemgang af info-kort til opslagstavler 

3. Godkendelse af Koncertprogram og aktiviteter i 2023 (oversigt fremsendt separat) 

4. Klokkestabel 

5. Dato for generalforsamling 

6. Beslutning om arbejdsdag 

7. Næste bestyrelsesmøde, herunder møde med Surfklubben 

8. Eventuelt. 

 

 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Gennemgang af info-kort til opslagstavler 

Kortbilag med kommentarer fra Jens blev gennemgået og revideret, primært med ændring om, 

at der ikke må fiskes ud for Amfi-bygningen. Morten orienterer Jens om justeringer med 

henblik på opsætning inden for 1 måneds tid i standere og i et vindue på Amfi-bygningen. Det 

anbefales, at eksisterende standere forsynes med plexiglas eller lignende. 

 

 

3. Godkendelse af Koncertprogram og aktiviteter i 2023 (oversigt fremsendt separat) 

Mortens oversigt blev gennemgået og godkendt. Morten bestiller lyd, lys og scene til alle 

koncerter hos Troels. Morten kontakter foreslået båltaler, og bestyrelsesmedlemmer overvejer 

til næste møde mulige personer til båltale.  

 

 

4. Klokkestabel 

Morten har med besvær fået skaffet byggetilladelsen og dispensationen fra lokalplanen, og har 

talt med Dan Bisp, der har påtaget sig sammen med en smed at få hængt klokken op og 

færdiggøre klokkestablen. 

 



 

Morten laver tekst til lille plade om klokkestablens udførelse m.m., der placeres på eller ved 

klokkestablen og evt. markeres ved generalforsamlingen den 11. maj 2023. 

 

 

5. Dato for generalforsamling 

Generalforsamling holdes torsdag den 11. maj 2023 kl. 19.00 i Amfi-bygningen. Morten laver / 

sender indbydelse som forudgående år. 

 

 

6. Beslutning om arbejdsdag 

Der var enighed om behov for arbejdsdag, som aftaltes afholdt lørdag den 22. april 2023 fra kl. 

10.00 med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, excl. Hanne og Anne, samt evt. medlemmer af 

Surfklubben. 

 

 

7. Næste møde – herunder møde med Surfklubben 

Det aftaltes, at der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.30, og at Morten 

inviterer Surfklubben til møde kl. 19.00. 

 

 

8. Eventuelt 

Morten fortalte, at han ultimo januar 2023 havde modtaget oplæg til klage over 

motorvejsføring, som han ikke har gjort noget ved. Der var enighed om, at Amfi som 

kulturforening ikke gør noget ved det. 

 

Per oplyste, at regnskab for 2022 snart sendes til revisor. Der er overskud på 120 – 130.000 kr. 

i 2022. 

 

Det aftaltes, at Per undersøger mulighed for etablering af trykledning til kloak fra Amfi til 

eksisterende kloakledning i vejareal. Dette ønskes, da nuværende løsning med tømning af tank, 

koster mange penge. 

 

Anders gjorde opmærksom på, at han har fået oplyst, at annonce på TV-Kalundborg koster 945 

kr./uge. Der blev udtrykt interesse for dette og det aftaltes, at Morten drøfter det med TV-

Kalundborg på et i forvejen aftalt møde. 

 

Anders henviste til, at der ved koncerter m.m. er brug for flere frivillige, og der var enighed 

om, at bestyrelsesmedlemmer tænker over det – spejderne blev foreslået som mulighed. 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


