Dagsorden 04-04-22
Referent: Rie
Ordstyrer: Rie
Sted: Rådstuen kl.17-20
Tilstede: René, Linda, Pia, Jakob, Rie
Afbud: Stine, Kirsten

1

Godkendelse af referat (F)

2

Gensidig orientering (F)

3

Økonomi (F)

Samarbejde med BRK (F)
4

Godkendt
-

Velkommen til Jakob & Pia
Strandrensning Dato?BRK vil vide det
Årshjul revideres d.
Folkemøde v. Pia & Stine

- Linda fast referent fremadrettet, & Rie fast
ordstyrer.
- Strandrensning d.12 juni 10-12, Rie har
orienteret BRK & Kirsten står for invitation til
facebook & mail.
- Folkemøde info næste møde
- Årshjul revideres d.11 april af Rie &Stine,
gennemgås til godkendelse næste møde.

René
-Rie køber standere til de nye flagstænger, som
- Indkøb af flagstænger: 21000kr.
kan hænge hele året, & et nyt flag til flagstang
- Indkøb af ny kasse til hjertestarter: 8000kr. v stranden.
-Accept af tilbud på hjertestarterkasse. Kasper
& Stine bestiller, regning sendes til foreningen.
Stine
- Parkeringsmøde d.24-04 Hvem vil være
makker med Stine på samarbejdet med
BRK?

-Parkeringsmøde er d.26-4 kl.14-16. Jakob vil
gerne være Stine`s makker i samarbejdet m
BRK.

- Behov for flere skraldespande i byen til
sæsonen, efterspørg et skilteregulativ(Pia vil
gerne lave idé til ens skilte til Sandvig by –
forslag til næste GF, da det er for sent til at nå
til denne sæson)
-Opmærksomhed på affaldsplads til
sommerhusene v siden af Pension Langebjerg;
det bliver fyldt op, så det ligner storskrald. Er
punkter der skal med til næste møde med BRK.
GF Evaluering

-

-

Vi skal have taget et nyt billede af
bestyrelsen(når vi alle er her)
Skal vi have nogle med i udvalget til
udstillere i Rådstuen?
Jul i Sandvig fik Pia som tovholder!!

-Husk foto næste gang vi alle er samlet.
-Rie tager udvalgsposten m Niles & Birgit. Rie
inviterer dem til et møde & aftaler nærmere.
Husk at tjekke kontrakt som Niels bruger.
-Jul i Sandvig; Tovholder Pia, Kjeld & Linda
vil også være med & evt Kasper Flygare. Pia
tager selv kontakt til sin gruppe.

-

Hvad gør vi?

-Jakob vil gerne være tovholder! Jakob tager
kontakt til Jan Eskildsen vedr
tilmelding/ansøgning m.m. Sidste frist d.12.
april for tilmelding.
-Idé er at genoptage Lyset`s By. Gitte
Sveigaard har et projekt(søger midler i
Friluftsrådet.) i gang der passer godt ind, med
natture & kigge på stjerner m.m. som FS står
som ansøger på, med Gitte som tovholder på.
Den er Gitte med på at køre i Kulturugen til
september også.

5

Kulturugen

6

Forslag til Strandhytter (se
vedhæftet)

-

Line fra Danhostel kommer & fremlægger
ca kl.17.

7

-FS er som sådan ikke imod idéen, men
opfordrer Line til selv at kontakte BRK med
henblik på beliggenhed m.m. Da de er dem der
giver tilladelser. FS ønsker ikke at gå videre
med det i et BRK samarbejde. Rie giver Line
besked.

Evt

René: flødebollemaskine kunne være til låns for
Børn på Nordlandet
Gitte: vil FS stå som ansøger på projektet Gitte
har sendt til bestyrelsen

-Pia har et tæt samarbejde med Børn på
Nordlandet, men vil gerne bruge den
flødebollemaskine til Jul i Sandvig.
-Vi står som ansøger på Gitte`s projekt, Gitte
styrer slagets gang & får al info vedr. FS som
skal bruges til at færdiggøre ansøgningen.

Næste møde

Onsdag d.27-04-22?

-Vi i den nye bestyrelse vil aftale møder fra
gang til gang, så flest kan deltage. Næste møde
d.3.maj kl.17-20 i Rådstuen.

Punkter til næste møde (F)

-Gennemgang af Årshjul (Rie & Stine)
-Idé til ens skiltning i Sandvig(Pia)
-Sandvig Info tavle skal opdateres(Pia)
-Lejekontrakt; prisen skal op i højsæsonen
-

