Referat: Elsebeth

Dagsorden: behandling af GF’s referat
Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth
Afbud: Linda Heidi, Kirsten

26.03.2018

1

Musik i Sandvig v/ Claus

Claus mangler et arrangement i uge 29. Rasmus Nøhr
er ikke helt 100%.
Torsdag d. 23. slettes ai koncertkalenderen. Erstattes
med en lørdagskoncert d. 25.
Nøgle til scenen kan hentes hos René.

Claus laver et program, når alle aftaler er
underskrevet.
Claus kontakter og sørger for:
Der skal etableres lys på scenen.
Der skal sættes strålevarme i loftet..
Stik til juletræ skal fikses.

2

Petanque

Bestyrelsen inviterer til åbning af banen

Elsebeth Skriver invitationen.

3

Markedsføring v/Jan

Der er kommet et skriftligt oplæg fra Jan Eskildsen
26/3 2018. Forslaget blev drøftet. Bestyrelsen mener,
det er en god ide. Vi foreslår Jan, at han tager kontakt
med Casper fra Lindesdal, som på GF fortalte, at
Jeppe Svendsen har lavet en video, som ligger i
Destinationen. Den kunne købes? Jan kan kontakte
bl.a.Casper for at komme videre med ideen.

Kjeld skriver til Jan og forklarer bestyrelsens tanker.

3

4

Bestyrelsen drøftede deltagelse i Folke Mødet.
Bestyrelsen vedtog, at vi i år vil starte med at
arrangere en torsdagskoncert d. 14.06 med et lille
sjovt twist.
Det kunne være en kontakt til A/S revy om 2
replikskifter og to sange.
Regnskab v/ René
Udlejning af Rådstuen

5

Giganterne

Mie og Elsebeth har skrevet til: destinationen/
Formanden for Teknik og miljø/Naturstyrelsen og
erhverv 3770. Vi har nu fået svar fra alle. Svarene
peger på, at det bliver svært, at få tilladelse til
opsætning på kommunal- og statsjord. Men vi giver
ikke op så tidligt.

Claus kontakter Folkemødesekretariatet.
Claus kontakter A/S revy om de kan gi den gas.

René kontakter Christina for at høre, om hun stadig
vil hjælpe.
Niels Lau kommunikere med Linda om, lejerne har
betalt leje.
Elsebeth og Mie mødes tirs. d.27. marts for at
drømte, hvordan vi kommer videre.

6

Turistkortet

Heidi har fået Destinationens kortmateriale/
oversigtskort. Bestyrelsen synes det er et godt
kortmateriale til gå-, cykel- og løbeture. Men der er
ikke oplysninger om erhverv, restauranter og
overnatningssteder.
Bestyrelsen drøftede vores eget kort. Vi venter med
at tage stilling til, om vi skal fortsætte med et
nyoptryk, når de er brugt.

7

Kulhuset Bjarke Ruds v Niels
Jørgen Fyret

Det er til salg for 250.000kr
Vil det være interessant for Foreningen at eje den?
Bestyrelsen kan ikke indgå i et køb. Vi har nogle
vedtægter at holde os til. Det vil kræve en
vedtægtsændring vedtaget til en GF.

8

Hjælpere

På GF fik vi hjælpere for:

9

Flytning af livredertårn

10

Toilet ved scenen

Ser gerne en løsning inden 1/6

11

Punkter til næste møde

Hvordan prioriterer vi ansøgninger til fonde?

Bestyrelsen bør gå ind og kigge på app’en.
Travelguide Bornholm. Vi afprøver den og kommer
med input til, hvordan vi kan gøre den updated på
Sandvig.
Bornholmerkortet kan rekvireres hos destinationen.

Kratrydning: Leif og Kasper, Lindesdal
Uddeling af skovhuggerstifolder: Leif, Liselotte og
Bente
Bænkemaling: Susanne Gliese, Simone fra Nordly,
Kirsten Juel Jensen, Claus Larsen
Kjeld kontakter Tryg.
Skriver til Morten Back.

12

Næste møde

Bestyrelsen foreslår, at vi lægger en fast
møderække.
Vi foreslår onsdage sidste uge i en måned, næste
gang d. 25.april, derefter 23. maj, 27. juni etc.
Kl. 17-19:30

Forplejning: Kjeld tager lidt med
Afbud fra Elsebeth

