



Dagsorden: 30. juni 2018

Referat: Elsebeth


Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Heidi, 

Afbud: René,  


1

Gæster Annelise Olesen, spørger ind til hvornår de nye har 
det fulde ansvar for booking, vicevært og efter hvilke 
arrangementer der skal rengøres efter.

Annelise beder om, at deres opgaver omformuleres til 
virkeligheden.

Annelise gør opmærksom på, at der trænger til lidt 
indvendig vedligeholdes.

Der trænger til maling.

BRK bør tage ukrudt udenfor.

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan tackle 
problemstillingen.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt vi også skulle have 
honorarer.

Naja, varetager hjemmesiden:

Stenhuggerstiens brochure ligger hos Liselotte, 
Sandlilien.

Bestyrelsen foreslår at Maja laver en liste over frivillige.

Naja opdaterer: Åben lige nu på vores hjemmeside.


Annelise, Henrik, Niels og en fra bestyrelsen mødes 
for at beskrive hvordan opgaverne skal varetages.

Kjeld udarbejder en plan for deling af opgaverne.

Vi giver pedelopgaven et honorar. René og Kjeld 
lægger niveauet på honoraret. Forslaget 
rundsendes i bestyrelsen.


Kjeld skriver til BRK om ukrudt og vedligeholdelse


Bestyrelsen skal være OBS på at give oplysninger 
videre til Naja, hvis det skal stå på hjemmesiden.



2 BRK opgaver Sandvig Scenen: Der er kommet et lokum. Claus og 
Kjeld mener, aftalen var et tilsluttet toilet.

Bænkene er snart på plads.

Vi mangler en trægang hen til broen.

Der mangler vand i bruseren.

Der skal fejes ved flagget. 

Kjeld spørger om vi har misforstået aftalen.Kjeld 
samler op på alle de op alle småtingene med BRK.


3

Scenen - det praktiske Vi skal have lys til juletræet og bedre elstik.

Vi etablerer terrassevarme.

Skal vi have flere parasoller.


Claus holder et møde i næste uge omkring alt vedr. 
scenens opgaver.

4 Oversigtskort over byen Heidi gennemgik deres plan.
 Vi beder Aktum om at give et tilbud til seks opslag 
+ redigering.

5

Musik på scenen og Musikfestival Runddeler oversigt over arrangementerne til festivalen 
og torsdagsscenen.

Claus mangler et arrangement mandag, men har 
noget på bedding.

Claus søger Gang i Kulturen om økonomisk støtte til 
Beach Party.

Daniel åbner festivalen i år.

Linda fortalte, at Nordea har givet 20.000 kr til 
Musikfestivalen.


6

Kommunikation.

Hvilke arrangementer skal vi sætte 
i avisen, destinationen. Elsebeth


Heidi Ugeplan:

Sandvigs FB side

Elsebeth gør som sidste år


Skal vi fortsætte, som sidste år. Starter ugen efter 
folkemødet.


Send gerne input til Heidi, hvis der skal noget på.

7

Vi mangler frivillige Flag

Øl-salg

Heksen til sankt Hans, evt et børne arrangement.




Næste møde er 27. juni kl. 1700-1900


Send punkter til dagsorden til Kjeld

8

Barbaras forespørgsel om 
underskudsgaranti til Kulturugen

Drøftelse. 

Alle der arbejder under Foreningen Sandvig skal 
præsentere ansøgninger om fonde. Bestyrelsen 
prioriterer ansøgningerne.

Bestyrelsen støtter op om en underskudsgaranti på 
4.000 kr

Kjeld skriver til vores undergrupper opmærksom på 
vores procedure vedr. ansøgninger til fonde.

Kjeld skriver til Barbara.

9 Sankt Hans Kjeld går efter plan for sidste år

Linda er ansvarshavende på dagen/aftenen

Mangler en taler: Kim Klausen, Jacob Jensen, 
Peter Juuel. 

10

Åbning af  petanque Der skal bringes en grill ned til pladsen

Vi skal have købt ind. (ristet løg, ketchup, sennep,  
pastasalat/, sorte plasticsække. Kage, kaffe 

Øl og vand, Cava


Linda laver lidt kartoffelsalat.

Elsebeth: Ketchup, sennep ristet løg pastasalat

Kjeld: affaldssæk/kaffe Grill

Claus: Øl/vand/cava

Heidi: Kage

11

Eventuelt

Orientering

Kirsten har snakket med Kirsten på Fjeldvej. Nu er 
Kirsten glad. Hun var rørt over at været blevet taget 
alvorligt.



