Referat 25-10-21
Referent: Kjeld
Tilstede: Kjeld, Claus, René, Stine, Linda, Kirsten, Rie ( Birgit med som gæst)
Afbud:
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Godkendelse af referat (F)

Godkendt
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Gensidig orientering (F)

Glascontainer placering, Opgavefordeling I
bestyrelsen

GLASCONTAINER:
Rie arbejder fortsat på at finde et egnet sted.
-Nuværende placering er ikke hensigtsmæssig
da der ligger glasskår omkring containeren.
-Ved Cirkus Stjerneskud er det heller ikke
muligt pga. kældertrappe.
OPGAVEFORDELING:
Alle i bestyrelsen bedes lave en oversigt over
de opgaver man laver for foreningen.
Medbringes til næste bestyrelsesmøde d. 15/11
DAGORDERN:
Tidligere har Elsebeth og Rie lavet dagsorden i
fællesskab. Fremover laves den alene af Rie.
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Økonomi (F)

-regnskab for festival & scenen (Claus)

ERHVERVS-BETALINGER:
René kunne oplyse af flg. Ikke har betalt både
årligtsponsorat samt musikfestival annonce:
Minigolf – Strandhotellet – Nordvig –
Salonstjernan.

Desuden har Ells kun betalt annonce ikke
sponsorat.
René vil rykke dem.
FORELØBIGT REGNSKAB:
René kunne oplyse at pr. 30/9 står FS til at
komme ud med et overskud på ca. 76.000 kr.
Der mgl. Dog stadig nogle bogføringer og
ændrigen inden årets udgang.
MUSIKFESTIVAL:
Der er balance i økonomien. Der er ca. oms. På
99.000 kr. og udgifter på ca. 98.000 kr.
Der er hensat 20.000,- til kommende år, til evt.
underskudsdækning.
TIRSDAGSMARKED/TORSDAGSSCENEN:
Med erhvervssponsorater, er der også her
balance. Oms. For Torsdagsscenen er ca.
40.000 kr. og for Tirsdagsmarked ca. 31.000,kr.
Når der er musik på tirsdagmarked er
omsætningen markant højrer, og vi vil derfor
tilbyde Karina at FS betaler for at der er flere
tirsdage med musik.
Samarbejde med BRK (F)
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- parkeringsmøde (Claus/Stine)

SAMARBEJDE BRK:
Det blev aftalt at vi på kommende
bestyrelsesmøde får et overblik og vurdere om
der skal udfærdiges officiel kritik til BRK.
PARKERING & TRAFIK:
Stine og Claus har deltaget i møde omkring
situationen, og det er aftalt at man igen igen
skal tage en tur rundt i Sandvig for at udpege
oplagte nye parkerings-muligheder. Planen er at
mn ser på det til januar 2022.

Skiltning i Sandvig bør opjusteres, da der nogle
steder er fejl i kiltning og andre steder mgl.
Skiltning. Dette tages med Januar 2022.
Stine og Claus orienterede fra mødet og kunne
blandt andet fortælle at der kommer 50-75 flere
p-pladser på Kjærnæs grunden i Allinge.
Diverse m udlejning af Rådstuen

-booking af Rådstuen & prioritering af udstillere
- depositum Rådstuen(Kirsten)

På GF udtrykte Nils Lau at han forfordelte
udlejning til folk som ikke er fra Bornholm.
Dette er meget i mod FS ønsker og holdning,
samt tidligere procedurer.
Kirsten vil tage en snak med Nils og sikre at
han følger procedure som beskrevet på vores
hjemmeside, og at reglerne i
udlejningskontrakten.
Han bedes også sikre at alle tidligere udstillere
ALLE modtager en anmod om at søge om at få
tildelt udlejning perioder, samt at KUN hvis
ingen andre har ønsket en ledig uge, vil
udstillere kunne tildeles mere end 1 uge.
EKSTRA RENGØRING/OPRYDNING:
I tilfælde af at udstillere ikke har ryddet op
efter sig eller efterlader Rådstuen i dårlig stand,
så vil Kirsten tage billeder, som Rene så vil
buge i forbindelse med opkrævning af 500,- kr.
ihht. Kontrakten. Udstillere kan kun få lov at
leje Rådstuen fremover, såfremt de har betalt
denne ekstra opkrævning.

Nedlukning af Sandvig Scenen

(Claus)

3/11 vil man mødes og lukke Sandvig Scenen
ned for vinteren. Der benyttes gulv-plader fra
Skt.Hans
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Disse males til foråret. Birgit og Søren har
tilbud at stå for maling af pladerne.
Kirsten, Claus, Anders, Kjeld hjælper med
lukningen. Claus hører evt. 1-2 mere.
Jul i Sandvig

(Linda) En snak om hvad vi gør…

Linda tager en snak for Havneforeningen om
muligt samarbejde. Hvis de ikke er klar, så vil
vi forsøge at lave julemarked ved Rådstuen 1.
advent.
Linda og Kjeld er i udvalget.
Planen er at FS sørger for omgivelserne,
juletræ, bålfade, øl-salg, glyg, æbleskiver m.m.
og der inviteres stadeholdere til at komme og
sælge jule-ting. I år gratis og fremover mod
betaling.
Afholdes d. 28/11-2021

Evt(F)

FEST

Festen afholdes d. 26/3-2022
Kirsten kommer med forslag til sted for
afholdelse af den årlige fest. Gerne et sted som
kan rumme mere end 100 personer.
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Næste møde (F)

D. 15/11 kl. 17:00 I Rådstuen – Kirsten står for
maden igen.

Punkter til næste møde (F)

Emner: Julemarked – GF – BRK Samarbejde FEST

