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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni kl. 10.00 på Kystliv 

Dagsorden: 

Nr. Punkt Tid Formål – Kommentar - evt. oplæg 

1 Punkter til dagsorden 10.00 Er der nye punkter til dagsorden 
Nej 
 

2 Godkendelse af dagsorden   
Godkendt 

3 Opsamling og godkendelse af 
referatet fra sidste møde den 5. maj 
2022 

 Intet 
 

4 Orientering fra: 

• Formanden 

• Kassereren 

• Andre  

 Vi deltog ikke i aftensalg d. 3. juni p. g. a. for sent 
svar til os. 
  
Nyt medlem Christian. Skal på medlemslisten. 
Kim sørger for at Erik får mailadressen. 
 

5 Aktiviteter i andet halvår. 
 
  

  I juli måned tager man selv kaffe og kop med og 
mødes på HGL 
Vi starter program 8. august. 
Se kalender. 
Bålmad (måske med sundhed og ældre). Oplæg 
inden fra politikere om politikkerne på området. 
 
Erik får aftale med Åmosen. Foredrag mandag d. 
19. september og gåtur onsdag d. 21.  
Fremkomme-lighed? 
 
Man 10. okt. Anders laver oplæg om 
knivfremstilling – interesse? Så måske onsdag d. 
12. prøve selv. (HGL) 
 
Bjarne taler med Carsten Andersen om et 
foredrag d. 16. november. 
 
Aftalte arrangementer gælder til og med 
september. 
 

6 Lokalesituationen 
 

 Respons på vores ønske om tider på værftet er 
ikke helt klaret. 
Der mangler i det hele taget plads i byen til 
borgeres umiddelbare aktiviteter. 
Vi får god moralsk støtte fra Lokalforum. 
Vi er i HGL  
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7 Landsmøde 21. juni på Strib  Hvem skal med og hvem kører 
8 fra Holbæk, i alt 100 deltagere. 
Vi kører fra Holbæk kl. 7. fra Holbæk 
John E og Anders fra Vipperød tager Claus med. 
Ivan. Bjarne, Kim og Erik, Jens tilmeldt. Kørsel fra 
aftales umiddelbart før. 
 

8 Fjordens dag 21 august  Hvor meget vil vi gøre på dagen. 
Anders har lavet tipskupon. 
Beachflag er bestilt. Det doneres. 
 
Konkurrence. Spørgsmål og en gevinst trækkes 
blandt rigtige besvarelser og vinder får en akvarel 
lavet af ANDERS (foreningen køber) 
Der trykkes billeder og tekst 
Møde hos Anders 25. juli vedr. planlægning. Det 
er ikke et bestyrelsesmøde. 
 

9 Bålhytte. Hvordan kommer vi 
videre? 

 Erik har sendt oplæg og eksempel på tegning. 
Udvalg består af Claus, Anders, Kurt L og Erik 
 
Anders har fået tilbud fra Lokalt firma. 
Den lille legepladsfabrik. Samlet pris med 
papirarbejde og opførelse mm ca. 170.000 kr. 
 
Kim kontakter Dyrehaven, Ung Holbæk mm og 
Lokalforum vedr. ide om en bålhytte med 
spørgsmål om de vil være medunderskrivere på 
ansøgninger om midler. 
Kim melder tilbage vedr. emnet. 
 
 

10 Kommende aktiviteter  Krolf on d. 16.-6. 14.00, Stenhusbaken 
Hjalm d. 22-6. Midtermolen ved pølsevognen. 
Påmønstring 9.45. 10-13 Kaffe-te 
Man medbringer selv vand til sejlturen. 
 
14-16 Griller vi på Kystliv. Pølser prøver Anders at 
skaffe. Anslået antal med tilmeldte mænd, 
besætning på Hjalm samt personale på Kystliv ca. 
35. 

12 Eventuelt  Næste møde 25.-7. kl. 10 hos Anders 
Forberedelse til  Fjordens dag. 
Planlæningsudvalget. 
 
 

 


