Dagsorden 15-11-21
Referat: Kjeld
Ordstyrer: Rie
Tilstede: Kjeld, Claus, René, Stine, Linda, Kirsten, Rie
Afbud:

1
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Godkendels
e af referat
(F)
Gensidig
orientering
(F)

Godkendt

-

opsamling på valg aften
(Stine/René/Linda)
Julefrokost v festudvalget
Kjeld & Claus

Evaluering af Debat:
Fint fremmøde og derblev udstrykt tilfredshed med arrangementet.
Der mgl.tid til sidste produkt - samarbj. Med BRK
Emner:Bopælspligt og Børn/Unge
Anders Kofoed Larsen fra Allinge-Sandvig Byforening har udtrykt at man en anden gang
kunne slå sig sammen om at tage initiativ til debatmøder.
Julefrokost - 12/2 - 2022 - kl. 14:00
Partner deltager - afgøres af Claus/Kjeld
Plan kommer senest på bestyrelsesmødet før
julefrokost.

3

Økonomi (F)

-

Samarbejde
med BRK (F)

-

skal vi lave et læserbrev?

GF

-

Vi skal have sat en dato i
1.kvartal & have styr på
hvem som genopstiller/eller
ej
Hvordan værger vi nye til
bestyrelsen?(Rie)
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-

Samarbejde med BRK - skal vi lave tiltag?
Det kunne være en løsning af lave et læserbrev.
Vi foreslår at vi indkalder journalist/journalister til en information om vores opfattelse af
samarbejdet, med en appel til de ansvarlige at komme i dialog med Sandvig.
Vi skal detaljeret forberede emnerne, og vores erfaring, samt status for hvordan det går.
Vi skal tage vores egne sager og sager vi hører om i pressen.
Claus og Kjeld laver et forslag til en liste over emner vi kan bringe op.
Vi gør det alene for FS.
Vinterbadning og Havneforeningen må journalister selv tage op.
Listen sendes til bestyrelse, og herefter tages kontakt med pressen.
20-03-2022 - kl.11:00 - 13:00 - Dideriks
Genopstiller:
Stopper:
Nye:
Ikke på valg:
På valg:
Kandidater:
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Linda, Kirsten
Claus og Kjeld
Jørgen
Rie, Stine
René
Jakob eller
Clara

Opgaveford
eling i
bestyrelsen

-

Hvad har vi hver især? (Rie) Musikfestival:
Elsebeths, nogle er vigtige at Claus meddelte at ; Året kunstner til program, Inga Schlosser
OPGAVE-FORDELING:
få overtaget
Elsebeth
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Vil gerne fortsætte med markedsføring. Herunder indberetning af foreningen
sommer aktiviteter, Musikfestival og Sandvig Scenen.
Print af plakater og opsætning

Kirsten

Rådstuen Rengøring, tirsdagsmarked, festudvalg forårsfest, Sct. Hans,
Barvagter til torsdagskoncerter, musikfestival samt skaffe folk til samme,
Strandrensning inkl. Petanque, div. arbejdsopgaver

Linda

Kasse-ansvarlig - Byttepenge til alle arrangementer –
Strandrensning inkl. Petanque - hjælp ved Skt. Hans, Nytår,
torsdagsscene. Bilag til kasseren vedr. Bogby, Musikere, m.m.

Rie

Dagsorden til bestyrelsesmøder - Skt. Hans - Flagtjans - Facebook –
kontakt til Naja - Sandvig Film

René

Betale Regninger + div. Honorarer Tegne forsikring på arrangementer Indberette
musik arrangementer til Koda Faktura til Erhvervsmedlemmer Faktura til annoncør
støtte sponsorater Bogføring af regnskab Indberette Moms halv årligt Indberette
indkomst på musikere. Indberette B-indkomst på foredragsholdere Afstemme Regn
konti Lave årsregnskab Lave diverse årsregnskabs opgørelser Udarbejde Budget,
Musik Festivals Budget.

Naja
Nils
Henrik
Stine
Tina Borby
Helen

Opdatering af hjemmeside
Udlejning af Rådstuen i sommer halvåret
Vicevært Rådstuen og vinterudlejning
Kontakt med BRK
Fællesspisning
Gynmastik

Vi vil gerne have Årshjul, og kontrakter på hjemmesiden (Vicevært, Udstillinger, Rengøring) Rie
spørg Naja, om hun vil stå for opdateringen.

Jul i
Sandvig

-
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Dato 28-11:
Havneforeningen er med.
Hvad er planen? (Linda)

11:00 8 Boder
Inkl. Juleøl salg
12:00 Fritz Madsen spiller
start Konkurrence
13:00 børn
14:00 Juletræ - julemand
Dans om juletræ
Godter til børnene

Økonomi:
Annonce
Lyskæde
Juletræ

3-4000
250
600

Ny
dato(januar)

Næste møde d. 26/1-2022

Evt(F)

Film om Nordbornholm:
Sandvig Film, Rie gav opdatering, og at
samarbejdet med Daniel Mühlendorf
fortsætter - der skal primært optaget
materiale i uge 29.
Der indsamles materiale fra telefoner og
arkiv.

Næste møde
(F)

Næste møde d. 26/1-2022

Punkter til
næste møde
(F)

