



Referat 01.04.2019

Referat: Elsebeth


Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, Kirsten, Heidi, Rie

Gæster: Mie Brahe og Tina Christensen


01.04.2018


Punkter Referat Beslutninger

1
Bestyrelsen. 
-Velkommen til Rie

-Nye roller

Bestyrelsen bød Rie varmt velkommen.

2 Økonomi, René René sender regnskab til BBS

3 Nyt fra tirsdagsmarked-gruppen

Ole og Mie, møde 28/3

Mie fremlagde fra mødet mellem tirsdagsmarked og 
arbejdsgruppen.tilstede var: Lisbeth Kure, Niels Lau, 
Ole, Marianne fra Pepita og Gret og Karina fra 
Tirsdagsmarked. Vi havde en god drøftelse. 

De holder alle møde 23. april i Rådstuen

Bestyrelsen er enige om, at alle skal kunne være med. 
Øl, bogsalg, Alø-ha  og andet.

Arbejdsgruppen arbejder videre. Bestyrelsen taler 
med Karina både om økonomi og  vi håber, Karina 
fortsætter lige så ihærdigt som altid. 

4 Musikfestival, aftaler. Orientering 
Claus

De SKAL findes et svar på det “store”navn. Det kan 
ende med, at festivalugen kommer til at køre som “i 
gamle dage”. Rie foreslår Humørekspressen. Gruppen 
vil prøve med børnearrangementer. De har fået 5000 
kr fra Bornholms Brand. 

Gruppen vil lave en scene ved skansen. Men de 
kommunale regler spænder ben for den helt store 
scene.

Claus holder møde med Kasper og Martin i næste 
uge.



5 Opsamling fra GF 
-Referatet underskrives af 
formand og sekretær

-Opgaver: Nye tovholdere

-Beslutninger

-Hvad skal skrives på 
hjemmesiden?

Det var en rigtig god struktur på aftenen.

Bestyrelsen gennemgik, hvilke opgaver vi har hver 
især. Claus har alt med musik. Kjeld er tovholder for 
Sankt Hans og al daglig korrespondence. Claus, Kjeld 
og Rie er fremover kontakt til BRK. Tina er suppleant 
har stået for juletræsarrangementet ved træet og 
Værftet. 

René er kasserer. Linda hjælper med kontanter og 
deltager ved alle aktiviteter. Kirsten hjælper altid med 
torsdagsmarked, ølvognen og vil gerne tage ALT med 
jul med Tina. Heidi laver kort og ugekalender. Rie 
bliver rep. overfor BRK. og alle medlemmer.  Rie vil 
være aktiv på vores opgaver. Rie vil gerne være med i 
Musikgruppen. Elsebeth er referent, kopierer, laver 
dagsorden, laminerer, og annoncerer foreningens 
arrangementer.

Henrik laver kalender for Rådstuen.

Der blev taget foto af bestyrelsen.

Referatet offentliggøres på hjemmesiden. Fremover 
sætter vi også referater fra bestyrelsesmøderne på 
hjemmesiden. (Kjeld)

Vi mangler tovholdere til Kulturugen.

Kjeld og Rie holder et møde, hvor de aftaler 
hvordan de kan dele opgaver mellem dem og 
hvilke, der skal videre til andre.

Naja sørger for, at rette hjemmesiden mht ny 
bestyrelse + foto. (Kjeld).

6  Debat 
Riv-af blok.

-Hvad skal prisen være?

-Skal der være en medl.s pris og 
en ikke-medl.s pris?

-Skal medl. modtage x antal 
blokke gratis?

-Skal vi tjene på blokkene?

-Hvad med et evt overskud?

Vi så den endelige tavle. 

A-3 blok koster ca 125 kr med 50 ark minimum ved 
bestilling af mindst 50 blokke. Forslag: Foreningen 
bestiller et lager, man bestiller hos bestyrelsen. Vi 
tager 100 kr for medlemmer. Foreningen giver 
momsen som en del af markedsføring af Sandvig. 
Ikke-medlemmer betaler hele prisen 150 kr

Bestyrelsen er enig om forslaget.

Man betaler med Mobilepay. 48986.

Maja og Heidi beslutter hvor tavlerne skal stå.

Heidi bestiller 200 blokke.

Heidi påtager sig opgaven med at uddele blokkene.

Naja skal have besked. Det skal stå på 
hjemmesiden.

7 Debat 
Hvad skal bornholmermålene 
betyde for Foreningen?  
Vi har tilsluttet os tre mål.

-Hvilken betydning skal det have 
for FS?


Flyttes til næste møde

Punkter Referat Beslutninger



8 Debat 
Opgavebeskrivelser for Vicevært 
og rengøring.

Sendt ud som bilag til sidste 
møde.

-Skal ordningen fortsætte efter 
28/6?

-Skal der ændres på teksten?

-Skal vi indkalde personerne til 
møde om opgaverne 

Flyttes til næste møde

9 Debat: 
EF’s forslag til Årshjul 
-Skal vi have et årshjul?

-Hvis ja, hvad skal med?

Besluttet

10 Forårsdag i Sandvig orientering, 
Claus og Kjeld

Folk skal tilmelde sig med tekst til at komme på vores 
fælles markedsføring af dagen.

Plakaten bliver med påskeæg.

Vi mangler at spørge Hans Jørn om byvandring.

For børnene kunne der være en konkurrence med 
påskeæg. Financieringen: sidste år kostede 
12-13000kr. Bestyrelsen besluttede at bruge et beløb 
fra markedsføring. 

Annoncering udover plakaten lørdag d 13 i avisen. 
Onsdagen d 17 i både avisen og Rytterknægten

Elsebeth sætter det i Destinationens kalender og 
Set og Sket.Kjeld og Claus arbejder videre.

11 Opgave 
Audio-stander, Lydfil

Vi skal vel fjerne telefonnumre-
standerne?

Skal vi stille en stander op?

Venter til næste møde

12 Indkøb til vores arrangementer 2 klapborde. Vi mangler ca 15 borde + stole (vi har 
130).  Vi har afsat 10000 kr til nyanskaffelser.

Kirsten undersøger pris hos Allinge Trælast

Punkter Referat Beslutninger



Punkter til næste møde:


App om Allinge/Sandvig (Heidi og Kjeld, se mail 1/4 fra Kjeld)

Punkt 7 og 8 fra 1/4’s dagsorden

Hvordan skal vi fremover kommunikere med medlemmerne? Hvor meget?

Hvordan kan vi fremover undgå, de mange alle-mails inden bestyrelsesmøderne?

Indkøb

Kryds & Tværs: Hvordan kan vi sikre et K&T efter Barbara? Vil vi nøjes med Kjelds 14 dages udgivelse om nyheder?

Forslag til Ny dagsorden, Elsebeth


13 Evt. Kulturugen  22/9 havde deadline i går. Der er ingen 
tovholder.

Martin fra Nordly sidder i bestyrelsen. vi bør kontakte 
ham.

Stor debat om foreningen kan drive noget frem? Vi vil 
meget gerne have Lysets By igen. Vi vil gerne arbejde 
for, at få lysspor i byen.

Heidi spørger om Barbara kan fortælle, hvem der 
var med i gruppen. Heidi kontakter Martin og hører 
om, vi er for sent ude.

Bestyrelsen arbejder videre ved næste møde.

Vi skriver ud til medlemmerne, om de vil være med.

14 Nyt møde. Hvor? Forplejning 29/4 Pepita, Deadline for nye punkter er 22/4 Kirsten kontakter 

Punkter Referat Beslutninger


