
 
 
 
 

Dagsorden 26-11-22 
Referent: Kjeld 

Sted: Rådstuen kl.17-20 
 

Tilstede: Kjeld, Claus, René, Stine, Linda, Kirsten, Rie  
Afbud:  

 
 
 

    

1 Godkendelse af referat (F)  Referat blev godkendt 

2 Gensidig orientering (F) Stadig problemer med Niels & udlejning (Rie) 
Opdatering af hjemmeside (Rie) 
Overblik over hjertestartere i byen. 
Årshjul – opdatering; hvem vil hjælpe mig m 
det?(Rie) 
Info – håndværkere i Rådstuen( René`s mail.) 

Niels flg. Ikke aftaler for fordeling af udlejning 
til kunstnere. Kirsten har oplyst ham at han skal 
flg. det som er beskrevet i aftalen på 
hjemmesiden. 
Forslag til GF: der nedsættes et udvalg som 
beslutter fordeling af bevilget uger. 
 
Rie opdaterer hjemmeside i samarbejde med 
Naja. 
Årshjul skal opdateres, Rie og Stine tager sig 
fremover af dette. 
 
Der mangler hjertestarter oversigt for byen.  
Stine undersøger hvem der har ansvar/ejer 
hjertestarterne. 
Ønske:  
1 = Sandvig Scenen – 1 = Rådstuen – 
Hammerfyr – 1 = Hammerhavn (er der 
allerede) – 1 = Sandvig Havn (er der allerede) 



    

Der er også 1 hos Lindesdal, men det vides ikke 
om der er flere i byen. 
Stine kontakter Tryk. 
Kjeld skriver mail ud til byen, så vi kan få 
afklaret hvor der er placeret i dag.  
 
Når der skal benyttes håndværkere på 
Rådstuen, så skal det voregå ved henvendelse 
til BRK. 
I akut situation, så skal BRK underrettes snarest 
muligt efter at der er rekvireret en håndværker, 
så de ved at det kan forventes at de vil modtage 
en faktura. 
 
Stine og Claus afventer udspil fra BRK vedr. 
parkering i byen. Der er møde med BRK i 
februar. 
 
Rie taler med Jørgen og Jakob om de  

3 Økonomi (F) 
 

René Rene redegjorde for økonomien for 2021, som 
også vil blive præsenteret på GF. 
Der er endnu en gang tale om et flot resultat. 
Primært ølsalg i forbindelse med 
Tirsdagsmarked ligger højt. 
Rådstuen og Bogby har også haft flotte 
indtægter. 

4 

Samarbejde med BRK (F) 
 

 Claus/Kjeld – har en liste over relevante emner. 
Hvornår skal journalist kontaktes/inviteres til 
møde/interview med os? 

Kjeld/Claus/Stine, vil tage et møde med BRK 
inden GF. 
Kjeld sender en indbydelse til de enkelte 
ansvarlige i BRK, med oplæg om at mødes i 
uge 7 el. uge 10. 



    

Emner: Toilet, P-områder, Flag, Bænke, 
Terrassen, Badebro. 

5 
GF 20-03-22 Har vi styr på det? Dato: 20/3 kl 11:00 i Rådstuen 

Kaffe/the, sodavand/øl, sandwich til ca. 40 
personer, leveres fra Dideriks Veranda 

6 

Fest i FS d.26-03-22 Kirsten  Fest = 26/3 
Sted og økonomi skal aftales. Kirsten er 
tovholder. 
Der gives 100,- kr. i tilskud til medlemmer, 
andre må betale fuld pris. 

7 

Jul i Sandvig - evaluering Hvad gik godt, hvad kan gøres bedre næste år? 
(Linda,Kjeld m.m.) 

Evaluering af 1. advent. Enighed om at det gik 
godt, og at det gerne må blive en tradition at det 
afholdes på havnen. 
Forslg om at fremstille boder, af paller, i stil 
med det der blev brugt i Tejn-Marked 

8 
Kontrakt til udlejning af lygter Rie – Efterspurgt af Karoline som varetager den 

del 
Rie kommer med et udkast til en kontrakt. 
Rene ser om han har en skabelon fra lignende 
kontrakter. 

9 

Musik i Sandvig Mange vil spille hos os - Claus Skt. Hans 23/6 
Bål-Fakkeloptog-Jylkattarna 
Rie er tovholder 
 
Mht. torsdagsscenen start 30/6-2022 
Claus sender pt. Invitationer til kunstnere 
Renovering af scenen: Birgit har tilbudt at stå 
for at male videre på bygningen. 
Der skal ses på tagpap. 
Rie laver bemandingsliste inkl. Opgaver i 
forbindelse med afholdelse. 



    

Bar skal fortsat stå indenfor. 
TING TANG er ønskeligt at de forsat optræder. 
 
Musikfestival: 
Claus præsenterede foreløbigt program. 

- 18/7 Opera 
Claus/Rene laver budget i februar, som skal 
ligge grund for ansøgninger 

 
Evt  

 
Bestyrelsens forsinket julefrokost afholdes d. 
12/2, med påhæng 

 
Næste møde d.21-02-22? Rådstuen kl.17:00 

Kirsten sørger for smørrebrød. 

 Punkter til næste møde (F)  Tirsdagsmarked, bidrag til musik Linda GF 
 


