Referat af bestyrelsesmøde den 31.10.2022 i Sandvig Foreningen
Afbud fra Pia.
5. Evaluering og fremtid af torsdagskoncerter.
Claus orienterede om de 8 afholdte koncerter samt musikfestival.
Der er brugt ca. 10.000kr mere på honorar end sidste år, til gengæld var indtjeningen på øl, vand og vin
tilsvarende 10.000kr højere end sidste år.
Claus & Elsebeth stopper med at arrangere Torsdagskoncerter, og vil kunne overlevere opgaver som
vedrører kontrakter, bookninger og lignende til den der overtager. Bestyrelsen vil i første omgang forsøge
at finde en ny tovholder.
6. Evaluering og fremtid af musikugen.
Claus efterlyste muligheden for at kunne aflevere en faktura samtidig med indgåelse af aftale om en
annonce i bladet for musikugen.
Beløb fra fonde endnu ikke indgået da der kræves regnskab, evaluering og en faktura, Rene udarbejder et
foreløbigt regnskab.
Salg 74.000 kr.
Honorar 58.000 kr.
Indkøb 45.000 kr. mgl. Afregning for returpant.
Mad til musik og samaritter 27.000 kr.
Markedsføring 25.000 kr.
Aflyst koncert 6.500 kr.
Fremtidsplaner Bamse Jam og Operaen, Piplana og Osanbugten bytter evt. plads. Æggekast var en kæmpe
succes og pokalerne er sendt ud, personerne skal komme tilbage for at generhverve eller skal pokalerne
afleveres inden næste omgang æggekast. Programmet ændres lidt. Elsebeth og Claus tager et år mere.
Daniel Múhlendorf har foreslået noget a la Wonder i forbindelse med musikugen. Vi talte om at det
eventuelt kunne være afslutning på ugen.
Den nye plakat er godkendt, men bliver først offentliggjort senere.
2. Gensidig orientering.
Scenen lukkes for i år, Rie kontakter Anders A for hjælp, og folk der ønsker at hjælpe bliver hidkaldt.
Der skal tages et nyt billede af bestyrelsen ved næste møde.
Julefrokost planlægges til slutningen af Januar eller først i Februar.
Kommunen er blevet kontaktet vedrørende det væltede træ ved Sandvig Scenen, det vil blive fjernet da
rodnettet ikke kan holde træet oprejst. Der vil blive sået græs i stedet. Øvrige buske & træer beskæres når
tid er.
3. Regnskab.

Der var ikke flere kommentarer til regnskabet.
4. Samarbejde med BRK.
Optegning af parkeringspladser er i orden. Der er kommet ny kontaktperson hos BRK.
Der er Havnemøde den 8. november hvor Kim Klausen, Kalas, Havnefoged Gitte og Rie deltager.
Der vil bl. a. blive diskuteret madboder og større skraldecontainere.
7. Jul i Sandvig.
Der vil blive 7 stadepladser i Rådstuen til 100 kr. pr. stk.
På havnen vil der også være boder hvor det er gratis at stå.
I Rådstuen vil der blive lavet krea-rum til børnene(Stine), og der vil blive solgt øl, vand og vin(Rie)
Rie skriver ud til de erhvervsdrivende i byen om vores lidt mindre julearrangement end først forventer, med
håb om opbakning i form af åbne restauranter den søndag
Stine kontakter Lene Haakonsenf ra Sandvig Havneforening vedr. samarbejde omkring Jul i Sandvig & Kjeld
Hammer for at agere julemand & skaffe juletræ.
Julemarkedet vil blive afviklet mellem 12-16, der vil være musik, julesange, juletræstænding og godteposer
til børnene. Juletræstænding og julesange vil blive afviklet ca. kl. 15.30. Frits spiller fra kl. 12-12.30 til 14.30.
Linda kontakter Frits og derefter Karina som skriver ud til Kræmmerne. Kirsten hører med `Olsker elsker
kor`.
8. Kulturuge.
Lysshow var flot og trak mange mennesker til. Alle var enige om at det var flot at se lysene spejle sig i
havnen, men syntes måske der kunne have været mere bevægelse i lyset. Jacob havde nogle ideer til næste
år, bl. a. farvet lys på klipperne.
9. Rådstuen.
Rie og Rene indkalder til møde med Henrik og Kirsten vedrørende arbejdsopgaver fremadrettet.
Kirsten fremførte synspunkter vedrørende arbejdsopgaver kontra aflønning, som ville blive drøftet på
næste møde.
10. Evt.
Intet til punktet.
11. Næste Møde.
Sidste møde i år vil blive afholdt den 21.11.2022 mellem 17-20.
Referent: Linda

