



Referat 27.05.2019 Kl 17.00 - 19.30

Referat: Elsebeth


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

Gæst: 

Afbud: Heidi


1 Godkendelse af referat (F) Godkendt Elsebeth sender referat til Hjemmesiden. Naja




2 Gensidig orientering (F) Mødet 14. maj med Tirsdagsmarkedsgruppen, Ole

Referat rundsent til bestyrelsen. Stor tilfredshed med 
resultatet. Dejligt at der er så gode kræfter, der 
arbejder for Tirsdagsmarked.

Kirsten køber en forlængerledning.

Kirsten køber 100 stole + 1 parasolfod. Kjeld tilbyder 
en fra Dideriks. Vi prøver med den først. Claus prøver 
at få Tuborg til at sponsorere.

Bæredygtige krus til øl/vand er ikke sat i gang endnu. 
Vi ,å vente til næste sæson.Vores NO PLASTIC mærke 
må vente.

Indkøb (Kirsten) (der er afsat 10.000 kr) Kirsten køber 
kun stole i år.

Toilettet i Rådstuen er ikke mere offentligt. Det er 
meldt ud til Tirsdagsmarked og Karoline.

Invitation til workshop om strategisk 
byplanlægning Kommuneplan 2020. Ingen deltog 
herfra. Vi var inviteret 3 år tidligere. Det ser ikke ud til, 
at der er sket noget siden.  
Tirsdagsmarked opstart 4./6., musikkorps Åbenrå 
efterskole kommer 2. juli.kl. 17.00. Mie er tovholder

Folkemødet, hvad betyder det for os? Jan sælger 
bogen: Verdensmålene under FM. Foreningen får et 
overskud. Vi beholder Sandvig som åndehul.

Børnegøgl: Claus kommer første gang og informerer.

Claus spørger om de vil flytte sted. 
Torsdags koncert: Vi er i gang med at bygge om på 
scenepladsen.Det bliver færdigt i løbet af ugen. Det 
sidste arrangement er næsten aftalt og dermed er det 
fyldt op.

Musikfestival, sidste nyt. Det er ikke helt på plads.

Flagstænger langs Strandpromenaden  Skal vi flytte 
dem så de står mere regelmæssigt? Skal de nye op? 
Skal vi købe vimpler?

Vi skal have alkoholbevillingerne på plads.


Elsebeth skriver respons til Ole.

Claus indkalder Scenefolk før sæsonen.


Flagstænger kommer på dagsorden næste gang.


Kjeld søger alkoholbevilling hos politiet. 
Bestyrelsen skal skrive under. Vi får besked.


Mie er tovholder for Musikkorps d 2/ kl 1700.



3 Økonomi (F) René Lagmidler 190.000 mangler til Saunaen.

Audioguiden har ikke fået sendt vores filer.

René spørger Sam fra Audioguiden om pris på en 
stolpe til vores audioguide.

4

Samarbejde med BRK (F) Kjeld 
og Claus

Toilettet er stadig ikke kommet. BRK mente, det var 
sat op. 

Trappen på terassen er stadig ikke repareret. 

Pyramiden er ikke understøttet.

Bænken er ikke sat op.

Lys lang den gamle tennisbane.

For to år siden lavede vi en aftale med Carsten 
Halberg om vores parkeringsforhold. BRK ville 
kontakte Sandvig efter Gudhjems P-problemer er løst 
med båse.

Hvornår kommer der gang i bruseren.


Claus rykker dem.

Kjeld sender en mail endnu engang. Nu skal der 
rettes op på de mangelende opgaver.

Claus retter henvendelse til Halberg.

5

Planlægning Sankt Hans, Kjeld Rie Hansen er årets båltaler. 

Kjeld mangler frivillige. Ca. 5 til baren (kaffe og kage)

Vi bruger både fakler og lygter.

Hvem er brandvagt?

Vi synger Shubiduas Midsommersang.

Kjeld printer sangen med program.

Johan udlåner lyd.

Hvem sætter telt op? Ole M, Lars, Kjeld, Claus, 
Svend-Erik.

Drikkevarer: Anders A

Linedanserne danser heksedans

Vi spørger efter frivillige til strandrens 2/6. 

Vi spørger om Heidi vil shine heksen lidt op og 
finde ud det med wiren.

Kjeld sender email ud om kagebagere. Vi skal nok 
bruge 5-6 bradepander.

Kjeld kontakter Linedanserene.

6

Hvilke aktiviteter skal 
annonceres hvornår og hvor 
Elsebeth

Sankt Hans 
Torsdags koncerter alle 3 steder. Claus laver 
plakater til byen og sender den rundt til de 
erhvervsdrivende. Sættes i Sandvig kalenderen.

Musikfestival: et program, plakater i byen,  sættes i 
alle tre steder.


Elsebeth ordner annoncering i DUB, Set&Sket samt 
i Kalenderen, destinationen. Elsebeth trykker også 
A-4 plakater og hænger op.

Claus laver plakater til hvert sted i Musikugen.

DUB: laver en annonce (Claus)



7

Vaskemaskine. Debat er det 
noget FS skal stå for? Elsebeth 
Skal vi stå for vaskemulighed? 
Kan vi lave et samarbejde med 
Sandvig Havneforening? 
Er der et reelt behov?

Bestyrelsen drøftede muligheden. Vi kan ikke påtage 
os opgaven. 

Vi sender forespørgslen videre til Sandvig 
Havneforening. (Rie)

8

Evt (F) Vi har fået en mail fra en person. En tidligere 
sandvigbo, har hugget sine initialer i 1917  ind i en 
klippe ved stien til lillefyr. Det er 102 år siden i år. 
Familien spørger, om vi vil holde en lille 
mindehøjtidelighed.


Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Vi  anbefaler, 
at familien sender historien videre til Bornholm 
Tidende. Kan blive en god artikel. De kan også 
kontakte Niels Jørn på Fyret og Anders Kofod 
Larsen.

9 Næste møde (F) Forslag onsdag 26.juni Forslag Langebjerg Kirsten

10

Punkter til næste møde (F) Musikfestival

Torsdagskoncerter


Gøgl

Flagstænger, skal vi gøre noget ved dem? 
Flagstænger langs Strandpromenaden  Skal vi flytte 
dem så de står mere regelmæssigt? Skal de nye op? 
Skal vi købe vimpler?



