



Referat 26. juni Pension Langebjerg 17-20

Referat: Elsebeth


Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, Heidi, Kirsten, Rie

Afbud:

Suppleant: Tine


1 Godkendelse af referat (F) Elsebeth sender referatet til Naja.

2 Gensidig orientering (F) Claus: Sandvig scenen er ordnet og klar. 
Torsdagskoncerter er der styr på.

Gøgl vil helst være på Sandvig Scenen.

Elsebeth: Opfølgning på annoncering. Sankt Hans er 
annonceret overalt. Den næste kommer, når de er helt 
på plads.

Har haft problemer på bornholm.info login

Heidi: Vagtplanen er færdig.

Rie: Flag tjansen er klaret. Messenger i juli/aug

Bogby, Jan har sendt en plan ud.

Toilet, Tirsdagsmarked. Rengøring?

Kjeld: Sankt Hans, ølhanens kompresser var gået. 
Flot overskud. Der var ikke udsolgt på kage/
popkorn.Kjeld er ikke tovholder næste år.

Nøgler: hvor er de?

Kirsten: har ordnet vores nye skur sammen med 
Telena 
René: Nogle brokkede sig over, at vi ikke holdt tiden.

Vi burde flytte linedansere og orkester ned til vandet.

Toilet i Rådstuen blev diskuteret. Tirsdagsmarked 
kan selv bestemme om de kun selv vil benytte 
toilettet og sige til kunderne, at kunderne kan gå på 
havnen, eller om de vil give fri adgang til alle MEN 
de skal sørge for rengøring efterfølgende.


Vi mangler en tovholder til næste år for Sankt 
Hans. 

http://bornholm.info


3 Økonomi (F) René Har modtaget LAG-midler fra Saunaen.

Der var diskussion om vi skal gå over til IZettle. Det 
kræver net og IPad/mobil og kortlæser. Derudover vil 
der være gebyr pr. transaktion.

Heidi vil finde oplysninger om IZettle til næste 
møde.

René undersøger leasing.

4 Samarbejde med BRK (F) Der mangler bruser, bænk og lys langs stien og lås på 
toilettet og trappetrin på terrassen.

Claus og  Kjeld kontakter BRK.


5
Hvor skal info tavlerne 
installeres?  (D) Heidi

Der står en ved bommen på Strandpromenaden ved 
Kiosken og en på Scenepladsen og på Havnen.

Vi har en plade endnu. 

6

Flagstænger, skal vi gøre noget 
ved dem? (D) Flagstænger langs 
Strandpromenaden  Skal vi flytte 
dem så de står mere 
regelmæssigt? Skal de nye op? 
Skal vi købe vimpler?Elsebeth


Vi tænker vimpler. De kan være oppe i hverdagen. Det 
ser flot ud. Bestyrelsen drøftede hvordan vimplen skal 
se ud. Vores logo? Dannebrig? Det bornholmske flag?

René vil ordne og stænger huller.

7

Musikfestival, Claus Info Programmet skal korrekturlæses. Det bliver afleveret  
til trykken i morgen. Bilag uddeles: plakat og program 
samt budgetoversigt 2019.

Toiletter: vi sætter pile til Havnen, Sandvig Strand, 
Kiosken, Rådstuen og Sandvig Scenen.

Konceptet for festivalen er GRATIS ENTRÉ. Det 
kræver en diskussion i bestyrelsen. Skal vi stramme 
op?

Rie og Elsebeth læser korrektur, færdiggøres inden 
inden kl. 9.00 27/6

Elsebeth får husstandsomdelt programmet via den 
gamle X og Tværs liste.

8

Aktivitetskalenderen, Heidi (D)

Hvornår skal den starte/slutte?

Skal den starte?

Heidi har ikke tid til at lave det i år. Bestyrelsen havde 
en god snak og blev enig om, at opfordre 
overnatningsstederne til selv at printe events ud, fra 
de digitale medier.

Kjeld sender et rundskriv med denne besked og 
spørger lige, om der er en derude, der vil overtage 
opgaven, før vi dropper den.


9

Stenhuggerstien, (D) 
Bilag mail  10/6 fra styregruppen

Bestyrelsen opfordrer gruppen til at tage aktion 
på ,hvordan der skal kommunikeres med 
Naturstyrelsen og hvordan fællesskabet vedligeholder 
området, skiltning m.m. Vi udpeger to fra bestyrelsen, 
som tager et møde med dem.

Kjeld, Kasper og Rie mødes med dem efter 
sommerferien. Rie skriver til dem.



Husk der er deadline for punkter til dagsorden d. 12/8

Evt (F) Der er næste ikke plads til foreningens opslag på 
tavlen ved stranden. Vi skriver rundt og forklarer, at 
vores opslagstavler kun er til events i den nærmeste 
fremtid, og at formatet er A-4. Man skal huske at tage 
det gamle opslag ned.

Kjeld skriver et alle-skriv.

Næste møde (F) August 26/8 kl. 17.00- 20.00 Kirsten skriver ud, hvor

Punkter til næste møde (F) Forberede Kulturuge (13/9) Heidi

Nøgleliste, hvor er vores nøgler

IZettle, er det noget for os?

Opfølgning af flere flagstænger og vimpler.

Debat: bør hele musikfestivalen have fri entré?

Lejekontrakt revideres.

Hvordan kan vi bruge suppleanterne bedre


Kjeld skriver til Niels vedr. lejekontrakt for udstillere.


