
 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26 april 2022, kl. 19.30 – 21.20. 

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

Brødsgaard, Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen. 

Fraværende: Ingen. 

 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2022 

2. Status på arrangementsplan for 2022 

3. PR vedr. årets arrangementer 

4. Indkøb til sæsonen 

5. Generalforsamlingen (dirigent, beretning, forplejning etc.) 

6. Orientering fra Surf-foreningen 

7. Div. vedr. aktuelle udlejninger / udlån 

8. Arbejdsdag 30. april 2022 

9. Næste møde 

10. Eventuelt. 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2022 

Godkendt. 

 

 

2. Status på arrangementsplan for 2022 

Morten oplyste om billetsalg til årets 4 koncerter, således: James Rasmussen – ingen. Abba cz - 35 

stk. Mek Pek – 18 stk. Pink Floyd jam – 180 stk. 

Det aftaltes, at Morten sender mail til medlemmer og annoncerer om koncert med James 

Rasmussen, og såfremt der er lavt antal deltagere, holdes koncert på scene ud for Amfi-bygningen. 

Morten laver bemandingsplan for alle arrangementer i 2022. 

 

 

3. PR vedr. årets arrangementer 

Morten redegjorde for pristilbud excl. moms fra Kalundborg Reklameservice, således: 

Banner på 2,50 x 0,6 meter med sejlringe for 675 kr./stk. - tekst blev aftalt og meddeles firmaet. 

Arbejdstid for bannere/flyers koster 475 kr./gang. 

Filer til storskærme/annoncering koster 525 kr./gang. 

2.000 stk. A5-flyers med sidetryk koster 895 kr. Firmaet meddeles, at der skal bruges papir 100 g. 

De fremlagte forslag blev opgjort til at koste ca. 4.200 kr. pr. arrangement. 

Der var enighed om at godkende ovenstående, og at Morten afgiver aftalt bestilling. 

 

 

 



 

4. Indkøb til sæsonen 

Der købes ind som aftalt på sidste møde. 

Prisliste fra 2021 blev gennemgået og revideret. Per renskriver listen og lægger den i køkkenet 

inden første arrangement. 

Salgspriser ved veterantræf er 10 kr. for sodavand og 20 kr. for øl. 

Kagebagere til arrangementer betales med 80 kr./kage eller gives fribillet til valgfri koncert. 

 

 

5. Generalforsamlingen (dirigent, beretning, forplejning etc.) 

Morten oplyste, at han endnu ikke har skrevet beretning, og at der rettidigt er annonceret om 

generalforsamling. Har indtil nu kun modtaget en tilmelding. 

Det aftaltes, at Stefan foreslås som dirigent. 

Der serveres kaffe/the med friskbagte snegle samt øl og vand. 

 

 

6. Orientering fra Surf-foreningen 

Morten fortalte, at foreningen forventes at få penge til permanent bane. 

Foreningen (Morten) giver orientering om status på Amfis generalforsamling. 

Niels gjorde opmærksom på, at han ikke har hørt, om der bliver festival 14/5 eller 21/5 – ærgerligt. 

 

 

7. Div. vedr. aktuelle udlejninger / udlån 

Morten fortalte, at Eskebjerg spejderne har meddelt, at de ikke kommer 7/5 eller 8/5, hvilket blev 

taget til efterretning. Per undlader at bestille rengøring 3/5. 

 

 

8. Arbejdsdag 30. april 2022 

Niels gennemgik sin mail om opgaver på arbejdsdagen, hvor Niels, Anders, Per, Morten, Kjeld og 

Gitte deltager. Niels sørger for forplejning (formiddagskaffe m/brød og frokost). 

Der var enighed om, at der er behov for noget skal fældes, og der skal ryddes op i synlige områder. 

Endvidere skal væggen på nordsiden af Amfi-bygningen rengøres. 

Det aftaltes, at Anne inden årets arrangementer fjerner ukrudt på fliseareal ud for Amfi-bygningen. 

 

 

9. Næste møde 

Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 5. maj 2022. 

 

 

10. Eventuelt 

- På spørgsmål fra Hanne om, hvordan det går med ophængning af kirkeklokke, oplyste Morten, 

at der stadig mangler byggetilladelse. 

- Stefan fortalte, at 2 døde svaner fra søen er smidt ud. 

 

 

 

Referent: Anne Esbensen 


