
Referat af bestyrelsesmøde i Sandvig Foreningen den 14.09.2022 kl. 17.00. 

1. Godkendelse af referat. 

2. Gensidig orientering: vi har fået lavet en låge til elskabet med en kodelås på. 

Plakat til næste musikfestival fremlagt og godkendt. 

Rie var inviteret 8.11. til møde med BRK`s havnegruppe. Rie tager et punkt 

med vedr. pizzavogn kontra affald. 

Pia mente at der skulle noget andet på havnen end en pizzavogn, da 

Strandhotellet har en pizzaafdeling. Kunne være burgere eller andet. 

3. Økonomi: Rene gjorde opmærksom på at der ikke havde været tid til at lave 

fakturaer på musikfestivalen og kontingent, hvilket han ville rette op på inden 

næste møde. Derudover blev der orienteret om foreløbig regnskab som var 

ført frem til 31.8. Rene oplyste at der umiddelbart var underskud i regnskabet 

fra Tirsdagsmarkedet, da vi havde haft mere musik end tidligere år, dog var 

ølsalget også gået op, så ved at sætte stadelejen op til 50 kr. næste år og at 

foreningen afsatte et større beløb til hjælp til musikken ville regnskabet 

muligvis gå op næste år. 

4. Samarbejde med BRK: Rie orienterede om at pedel fra Kongeskærskolen 

skulle holde øje med bl. a skrald ved Rådstuen samt græs ved 

Skansen/Rådstuen. Stine og Jacob taler med BRK i januar hvor Pia bl. a. 

efterlyser en skiltepolitik. 

5. Orientering vedrørende tirsdagsmarked: Linda orienterede om 

tirsdagsmarkedet, vi måtte tage afsked med to kræmmere der ikke kunne 

acceptere vores retningslinjer. Mange har syntes at vores musik var en skøn 

fornyelse på tirsdagsmarkedet og det trak mange lokale og turister til. 

Bestyrelsen drøftede og blev enige om at sætte stadelejen op til næste år. 

6. Kulturuge: Mads Vegas kommer i kulturugen og sætter lys op ved saunaen 

samt en port op ved Skansen. Henrik og Karoline sætter lygter op fra havnen 

og op til klipperne ved flaget hvor der bliver lys på klipperne. Rie skriver på 

Sandvig Gruppen vedrørende arrangementet og hvordan beboerne i Sandvig 

kan medvirke med deres egen belysning, batteridrevet eller stearinlys evt. 

elsparepærer. Tidende er blevet oplyst om at Mads Vegas står for en stor del 

af belysningen. Der blev diskuteret hvordan arrangementerne skulle afvikles 

fremadrettet og Jacob tjekker hvordan Fondsmidlerne bliver udbetalt. Mads 

Vegas tænder for lyset kl.20 tirsdag d. 20 sept. Der er lys i opsætningerne til & 

med søndag. 



7. Jul i Sandvig: Strikkepigerne har lejet Rådstuen weekenden før advent. Børn 

på Nordlandet afholder deres eget arrangement i Kærnehuset lørdagen før 

1.søndag i advent. Pia, Stine og Kasper har afholdt møde om forskellige ideer 

og tiltag omkring Rådstuen og havnen. De kommer med et færdigt oplæg til 

næste møde. Der vil blive sendt et opslag ud om aktiviteterne omkring 

julemarkedet hvor vi gerne vil opfordre beboerne i Sandvig om at deltage og 

evt. komme med ideer. Derudover vil vi forsøge at kontakte kræmmere der 

har juleting og gaveideer, gerne håndlavede ting og gøre opmærksom på at 

der vil være mulighed for at stå et overdækket sted. 

8. Eventuelt: intet til punktet. 

9. Næste møde: 31.10 kl. 17.00-20 i Rådstuen(Claus inviteres & vi evaluerer 

Musik i Sandvig) 

 


