
 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2022, kl. 19.00 – 20.50.  

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

Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Niels Brødsgaard. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 1. august 2022 

2. Gensidig orientering 

3. Koncerten 27/8 

4. Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Referat (konklusion): 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 1. august 2022 

Godkend. 

 

 

2. Gensidig orientering 

Morten fortalte, at der er store problemer med søgræs/vandpest i bade-/surfsøen, og at han har 

kontaktet HedeDanmark, som har været på stedet og sejlet med jolle og klippet søgræs sammen 

med Morten fra Surf-foreningen, hvilket koster 5–6.000 kr. HedeDanmark vender tilbage i 

slutningen af næste uge med bud på, hvad der kan gøres. Henvendelse til kommunen bliver 

formentlig aktuelt meget snart. 

 

Efter sidste veterantræf blev Morten kontaktet af trist bilejer, der havde opholdt sig i området, hvor 

kæder var blevet låst. Kæder var løftet op over bilen, som var blevet ridset. 

Det aftaltes, at Amfis skilt ”indkørsel forbudt” opsættes ved kæde nærmest bygningen. 

 

Per oplyste, at plæneklipperen har været til hovedreparation og er nu rigtig god. 

 

 

3. Koncerten 27/8 

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. 

 

 

4. Næste bestyrelsesmøde 

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

 

 

Referent: Anne Esbensen 


