
 

 

 
 
 
 

 
Referat 26.10.2020 i Rådstuen 

Referat: Elsebeth 
 

Til stede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, , Kirsten, Rie,  
Afbud: Sandja 

 
 
 

    

0 
Velkommen til Sandja og 
præsentation af bestyrelsen 

Punktet overflyttes til næste møde.  

1 

Godkendelse af referat (F) Referatet fra GF er blevet godkendt og rundsendt samt 
lagt på hjemmesiden. Underskriver referatet fra GF. 

 



 

 

    

2 Gensidig orientering (F) Tov: Det er endnu ikke taget ned for vinteren. En del 
ligger under terrassen. Surferne vil gerne hjælpe, men 
de vil ikke have opgaven. Vi mangler et stykke. Vi fik 
bjerget, en del mens en anden del ligger under 
terrassen.Vi mangler en holdbar løsning. 
 
Rådstuen: Vi skulle lave et skilt, der informerer om, 
hvor man skal henvende sig for at booke Rådstuen. 
 
Broen ved Hammersø. (Rie) 
De nye bord&bænkesæt, hvor skal de stå? 
 
Hvor går vores område? Der var snak om hvor langt 
mod Allinge, vi medregner. Bestyrelsen har truffet 
beslutning om, at erhvervsgrænsen ligger ved skolen. 
 
Vi har fået 5 nye borde/bænkesæt. 

 
Kjeld tager aktion på den del, der skal ned. Elisabet 
vil gerne tage tovet. 
 
 
 
 
Claus og Elsebeth laver et info skilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluttes sæson 2021, hvor de skal stå. 

3 Skal vi tage initiativ til, at lave et 
nyt julehyggearrangment. 
(Elsebeth) Skal vi lukke dele af de  
oprindeligejule arrangementer 
ned? 

Vi har fået en henvendelse fra Heidi, der spørger om vi 
skal lave et arrangement. 
 
Havneforeningen vil gerne være med. De nye 
restriktioner, lukker vores traditionelle arrangementer. 
Er det nu vi laver om? Skal vi fastholde vores dato 
eller skal det være første lørdag i dec? 
Bestyrelsen siger go for ideen. Vi finder to tovholdere 
på det. Vi foreslår en model, som vores efterårsevent. 
Det skal være udendørs. Der skal være boder med 
kastanjer, pølser, brændte mandler. 
Vi vil booke lørdag d. 5.dec. Alt bliver fuldført efter 
Coronsmitte. 

Kjeld  og Kirsten vil gerne være med med ad hoc 
opgaver. 
-vil skrive ud til medlemmerne, når vi har holdt 
møde med Havneforeningen. 
 
 
 
Rie og Elsebeth er tovholdere. De kontakter 
Sandvig Havn for et samarbejde. 
 
Rådstue-julestue-damerne skal orienteres. Linda 
har kontaktet dem. Juledamerne svarer, at de 
aflyser Rådstuen og vil måske deltage i 
Foreningens arrangement. 

4 Sandvig Scenen (CL) 
Tegning til renovering af scenen 
mm, toiletter, fondsøgnig. 

Der er møde med BRK sidst i nov. Bilag (: plan over 
Scenepladsen med anvisning af, hvordan vi forestiller 
os placering af de gamle lamper og rødhætter.) blev 
præsenteret.  

Kjeld og Claus arbejder videre med planen og finder 
en afgørelse om det økonomiske. 
Stikkontakten virker ikke. 



 

 

    

5 Økonomi (F) 
Bilag: Medlemsliste 

Gennemgang af medlemslisten. 
Der var en debat om, at det skal kunne støtte 
foreningen og blive nævnt - og ikke andet. 

Bestyrelsen vil fremlægge det som forslag på GF i 
2021 

6 Hjemmesiden (Elsebeth) 
Alle bedes kigge hjemmesiden  
igennem. Er der faktuelle fejl? 
Er der noget der bør ændres? 
Hvem skal nævnes på siden med 
Spisesteder etc, og medlemmer 
eller alle 

På siden med spisesteder, sletter vi alle ikke-
medlemmer. 

Elsebeth kontakter Naja og får rettet til. 

7 

Samarbejde med BRK (F)  
Trafik problemet. 
Parkering 

Rie har modtaget forslag fra forskellige folk i byen. Der 
er forslag til ensretning af Strandpromenaden, Ind fra 
Minigolf og ud af Stormgade.  
BRK er i dag gået i gang med, at lave bump.  
Bestyrelsen venter stadig på, at BRK vil lave et 
samarbejde med Sandvig om Parkering/trafik. Vi 
håber, det bliver inden sæson 2021. 
Bestyrelsen foreslår en høring inden, der træffes en 
beslutning. 

Vi skal huske, at få skiltning til autocampere. 
Kjeld og Claus kontakter BRK. 

8 

Evt (F) Skal vi prøve at finde de gamle kanoner og få dem sat 
op? Det er en forespørgsel fra en borger. 
 
 

 

9 Næste møde (F) 19/nov kl. 17.00 Rådstuen  

10 Punkter til næste møde (F)   

 
 
 
 


