



Referat 28.aug 2019 kl. 17-19:15  Evalueringsmøde 19.30-20.30

Referent: Elsebeth


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

Gæst: Tina  Supplenant


1 Godkendelse af referat (F) Godkende referat fra 26/6 Godkendt

2 Gensidig orientering (F) Annoncering i DUB var ikke god nok. De havde bare 
skrevet hver dag, at der var musikuge. EF

Ny tovholder til Sankt Hans (Rie)

Ole har overtaget bomme og flag om tirsdagen.

Ny rengøring: er Kirsten

Nedsætte en gruppe, der skal ansøge om at deltage i 
Fællesskaberts Pris TV2 (Rie)

Rie vil gerne tage tovholder-rollen for Sankt Hans.

Der er kommet ny nøgle til toilettet.

Kirsten er ny rengøring fra 1/8.

Deadline er 22/9 til udvalg om fællesskabs Pris.

Udvalget er : Rie, Heidi og Kjeld

3 Økonomi (F) René Vi har 4 Brugsekort. Lillian, René, Rie og Elsebeth

Arbejder med halvårsregnskabet.

Fakturaerne sendes ud sammen med kontingent med 
posten.

4 Cirkus Stjerneskud 
Hvad skal der ske med 
bygningen i Nygade? 
Skal vi gøre noget? 
Du kan se deres vedtægter på 
FB Cirkus Stjerneskud

Vi skulle have betalt en indmeldelse på 300 kr . Der er 
møde d. 4/9 kl. 17.00. Det har vi ikke nået. 

Der var en drøftelse om, vi som forening kunne få 
glæde af at eje bygningen. Kjeld og René vil tage til 
mødet. Vi vil gerne deltage i en dialog om bygningens 
fremtid.



5

Samarbejde med BRK (F) Kjeld 
og Claus

Vi mangler lys på stien,

Skal vi drøfte sejlrende kajakker og boards?

Ole har fået BRK til at rette op på bommene.

I februar lavede Kjeld og Claus en klar aftale om, hvad 
BRK skulle rette op på inden sommeren. 

Vi fik langt en måtte ned til badebroen. Den er fin.

Vores bruser blev renoveret, men blev ikke åbnet.

Næsten alle bænke kom op.

Vi fik toilet med skyl ved Sandvig Scenen.

Claus og Kjeld tager igen, igen kontakt med BRK, 
selvom, vi ikke altid får svar på vores mails.

6

Kulturugen (Heidi) Heidi har fået nogle svar fra hjælpere til Kulturugen.

Vores dag er d. 22/9 om aftenen.

De mangler muligvis nogle kabler og tromler.

Bestyrelsen har ikke afsat et budget til Kulturugen.

Bestyrelsen afsætter ca 5000 kr fra vores div-konto til 
at dække evt. udgifter.

Vi laver en light udgave. Kun søndag.

Heidi har prøvet at kontakte Ting Tang gruppen

Morten undersøger vores lager af ledninger i 
Rådstuen og på Scenen.

Heidi laver en plakat.

Heidi køber fakler.

Heidi skriver ud: mangler folk til at sætte lanterner.

Heidi  sender plakaten til Elsebeth som sætter på 
bornholm.info

Elsebeth sætter i Rytterknægten, Set&Sket mm.

Heidi sender ud på Kontakt Sandvig til alle.

7

Nøgleliste. Hvem har hvilke 
nøgler? Hvor skal de være?

Heidi: Scenen og Rådstuen

Claus: Scenen, Bom

Elsebeth: Rådstuen

Rie: Rådstuen, 

Kirsten: Rådstuen og Scenen

Linda: Rådstuen og Scenen

René: Rådstuen, Scenen

Tina: Rådstuen

Kjeld: Rådstuen

Karina

Anders

Ole Pedersen: Scenen

Kjeld skriver ud og beder folk om, at give besked 
om, hvem, der har nøgler.

http://bornholm.info
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Evaluering af Musikfestival 
Se bilag

Drøftelse af åbningskoncerterne.

Elsebeth er referent.

Claus har haft kontakt med Steffen Brandt om at spille 
til vores festival.

9
Hvad er reglen for at bruge 
Rådstuen et par dage?(Rie)

Niels Lau har spurgt konkret om, hvad det koster at 
forlænge et lejemål ud over en uge. 


Rie svarer Niels. For denne gang tager vi 100 kr/
dag

10

Suppleanter 
Vores tavshedspligt? 
Hvad står der i vores 
vedtægter?

Drøftelse om suppleanternes rolle.

Drøftelse om åbne møder-reglen.

Drøftelse om tavshedspligt. Det der står i referatet, er 
officielt. Hvis noget, der er drøftet, skal under 
tavshedspligt, aftales det ved mødet efter punktet.

Tina er tovholder på Julearrangement.

Bestyrelsen ønsker en tilføjelse på vedtægterne 
om at vi fremover holder lukkede møder. 
Alle kan få et punkt på dagsorden og komme og 
drøfte det med bestyrelsen på punktet før 
dagsorden.

11

Skal vi holde en bestyrelsesfest i 
år?

Bestyrelsen besluttede ensstemmigt at holde en fest 
for bestyrelsen.

Der foreslås en julefrokost.

Udvalget blev: Kjeld og Claus

Elsebeth sender dagsorden til begge suppleanter 

12 Evt (F)

13 Næste møde (F) Forslag 26/9 kl. 17-19.30 på Værftet

13

Punkter til næste møde (F) Skal vi have IZettle? René og Heidi 
Skal vi have vimpler? Flere flagstænger?  
Flagliste næste år (Rie) 
Lejekontrakter revideres. 
Status på nøgler 
Hvad skal lejen være for en forlængelse af en 
udlejningsuge. 
Opfølgning af bestyrelsesfesten (Claus&Kjeld)


