
Referat af bestyrelsesmøde i Rådstuen den 3.5.2022 kl. 17,00. 

Til stede: Rie, Kirsten, Pia, Jacob, Rene, Stine og Linda 

1. Referat godkendt. 

2. Behov for wi-fi er ikke nødvendigt- nej tak herfra. 

Den foreløbige udstillingsliste blev gennemgået, uge 20-21-24-39 

Er stadig ledig. 

Rene skriver til viceværten vedr. manglende kontrakter for perioden 

før og efter udstillingsperiode. 

Liste til bartjans kører fint, folk er flinke til at melde ind. 

Liste over bartjans bliver udsendt senere. 

Gruppen der ønsker friløbsindhegning skal ansøge om indhegning 

med haretæt hegn. 

3. Rene oplyste at der står 245.900 på konto 

Flagstænger koster 21.400,00 

Hensat 45.000 til torsdagsmusik 

10.000 til lydanlæg 

55.000 musikfestival 

90.000 (Aste) til markedsføring af Sandvig 

Mühlendorf laver drejebog til film sammen med arbejdsgruppen. 

Vi har modtaget 10.000 fra Sparekassen Bornholm 

Og 10.000 fra Gang i Kulturen. 

4. Stine orienterede at kommunen vil tegne båse på deres område 

men der vil ikke komme flere parkeringspladser før Bofa har oplyst 

hvor meget plads de skal bruge til affaldsstationer. 

5. Årshjulet blev gennemgået med få tilføjelser. 

6. Strandrensning bliver den søndag den 12.5 og Rie foreslog at 

flagstængerne blev sat op samme dag. Der var enighed om at vi 

sørgede for sandwich som sidst samt øl og vand. 

Rie orienterede om Sankt Hans hvor Det Norske Skoleorkester 

kommer og spiller. Jylkattan spiller som som de plejer. Kirsten 

kontakter Falaffelmanden og der bliver skrevet ud om der er nogen 



der har lyst til at bage en kage som vil blive solgt sammen med 

kaffe/te. 

Vi forsøger at få Borgmester Trøst eller Kasper Flygar til at holde 

båltalen. Fakkeltog og Skoleorkesteret fra kl. 21 og musikken ved 

Skansen spiller fra kl 20.00-22.30. 

7. Konceptet Lysets by bliver udviklet i samråd med Mads Vegas og 

Jacob. Der er foreslået tre muligheder lille pakke 20.000 mellem 

pakke 40.000 og stor pakke 60.000. 

Der er søgt 15.000 fra Kulturugen, Jacob vil kontakte 

Havneforeningen vedr. sponsorat og Sandvig foreningen har 

bevilget 20.000. Der vil komme lys på havnen, på klipperne ved 

flaget og alle private bliver opfordret til at sætte lyskæder op, plus 

der vil blive sat små lanterner op i hele byen. 

8. Under punktet evt. orienterede Linda annonce der var afleveret til 

Tidende og ugeavisen vedrørende Tirsdagsmarked. 

Derudover deltager Linda i et kursus torsdag den 5.5 vedrørende 

Fondssøgning. 

Næste møde den 13.6 på Strandhotellet kl. 17.00 


