
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. november 2022, kl. 19.30 – 20.40.  

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

Anne Esbensen. 

Fraværende: Hanne Moustgaard, Jens Kildemoes. 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. oktober 2022 

2. Gennemgang af info-kort til opslagstavler (v. Jens) 

3. Koncertprogram og aktiviteter i 2023 

4. Klokkestabel 

5. Næste bestyrelsesmøde, herunder møde med Surfklubben 

6. Eventuelt. 

 
 

Referat (konklusion): 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. oktober 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Gennemgang af info-kort til opslagstavler (v. Jens) 

Der var enighed om, at det er vigtigt at få lavet opslag med tekst/kort, hvor det tydeligt fremgår, 

hvad der er Amfis areal/område, og herpå med angivelse af, hvor der må fiskes. 

Morten oplyste om telefonisk henvendelse fra nabo med klage over, at der fiskes krebs fra nabos 

søbred. Dette blev taget til efterretning. 

Det udsendte kort fra Jens blev gennemgået og forsynet med markering af begge dele. Foto heraf 

sendte Stefan til Jens, der kan spørge om forståelse, hvis der er behov for det, og lave færdigt kort. 

Det aftaltes, at Morten, Stefan og Per kontakter/holder møde med Nicolai Christensen, 

Nordvestsjællands Fiskepark, Kaldred, om mulighed for aftale om formidling af fiskekort til Amfi-

søen. 

 

 

3. Koncertprogram og aktiviteter i 2023 

Ingen deltagere havde forslag til nye emner til koncerter i 2023, og der blev lavet afstemning blandt 

deltagerne om valg blandt de på mødet 18. oktober 2022 fremlagte, hvilket gav følgende resultat 

(anført i parentes): 

Tørfisk (5)   Koncertdag, lørdag den 10/6 2023 

Die Herren (4)   Koncertdag, søndag den 5/8 2023 

Karl Hermans Trio (3)   Koncertdag, søndag den 21/5 2023 

Michael Learns to Rock (3) 

Almost Irish (1) 

Queeen Machine (1) 

Country (1) 



 

Morten kontakter de nævnte med henblik på indgåelse af kontakt med 3 bands. 

Ud over ovenstående er der tidligere indgået kontrakt med Any Color You Like om koncert lørdag 

den 26/8 2023 kl. 20.00 på samme vilkår som i 2022. 

Endvidere aftaltes følgende aktiviteter: 

23/6 2023, Sct. Hans, hvor Morten kontakter Lotte Riisholt og senere drøftes person til båltale. 

29/5 2023, gudstjeneste 2. pinsedag – Menighedsplejens arrangement. 

4/5 – 24/8, dog undtagen 18/5, Veterantræf torsdage i lige uger kl. 18.30 – 20.00. 

Der var enighed om, at stillingtagen til billetpriser og PR aftales senere. 

 

 

4. Klokkestabel 

Per fortalte, at der til Menighedsrådet er betalt opkrævning for byggetilladelse til klokkestabel, 

hvilket Per lovede at undersøge nærmere = fremskaffe byggetilladelse. 

I øvrigt udsat til næste møde. 

 

 

5. Næste bestyrelsesmøde, herunder møde med Surfklubben 

Det aftaltes, at der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.00, hvortil Morten 

indbyder Surfklubben til drøftelse af fremtidigt samarbejde. 

 

 

6. Eventuelt 

Per fortalte, at han har fået besked om, at der skal oprettes Mit ID-erhverv, som han er i gang med 

at forberede. Kender ikke tidspunkt for, hvornår det træder i kraft. 

 

Niels gjorde opmærksom på, at det er nødvendigt, at der på næste møde drøftes udvendig 

vedligeholdelse af området. 

 

Det aftaltes, at der laves regning til Surfklubben på 10.000 kr. dækkende skønnede udgifter i 2022. 

Det oplystes, at der endnu ikke er opsat bimåler til el. Morten afleverer regning til Surfklubben på 

deres møde torsdag den 24/11 2022. 

 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


