
Referat af Foreningen Sandvigs bestyrelsesmøde den 27.2.2023 kl. 17.00 i 

Rådstuen. 

A ud fra Rene og Jakob. 

1. Referat er godkendt og sendt videre "l hjemmesiden. 

2. Gensidig orientering: 

- Vicevært Henrik Hansen deltog i første del af mødet, for at 

gennemgå arbejdsopgaver m.m. Henrik har beslu.et at stoppe 

som vicevært pr. 31.03.23, og vi takker for hans mangeårige 

indsats. Henrik vil gerne hjælpe ny vicevært i gang. Jagten på en 

ny er gået ind. 

Rådstuen skal have fikset det gamle tag & malet vinduerne 

udvendigt – nye vicevært første opgave er at kontakte kommunen 

med henblik på at få ordnet de.e 

- Linda fremlagde de nye "ltag vedrørende "rsdagsmarkedet, og 

oplyste at "rsdagsmarkedet starter 6.6.2023 og at der vil blive 

holdt orienteringsmøde ca. en måned før. 

- Rie orienterede om at Torsdagskoncerterne er på plads, der skal 

here5er sendes kontrakter ud "l de Band der skal spille i sommer. 

- Pia og Kirsten orienterede om at menu og DJ er på plads "l festen 

og sidste frist for "lmelding er den 13.3.2023, der er plads "l ca. 

120 personer. Der er cirka 35 "lmeldte i skrivende stund. 

3. Regnskab:  

- Det "lsendte regnskab blev gennemgået og der blev konstateret 

at underskuddet var mindre end det i budget anførte. 

4. GF planlægning: 

- Rie orienterede om at varsling af GF er sendt ud, Elsebeth er 

blevet kontaktet om at være dirigent og har givet "lsagn. Rie og 

Elsebeth mødes den 17.3.2023 for at lave endelig dagsorden, og 

Dideriks står for sni.er på GF dagen, vi laver selv kaffe & te. 

- Bestyrelsen justerer priser på leje af Rådstuen, og orienterer om 

de.e på GF. Rie opdaterer hjemmeside med Naja & får re.et 



kontrakter "l. Prisændringer træder i kra5 "l e5eråret, når 

uds"llersæsonen er afslu.et. 

- Beretning vedrørende Bogby fremføres af Jan Eskildsen. Jy.e 

Pedersen giver status på hundefriløbs prjekt. Endvidere 

fremlægges beretning vedrørende (Jul i Sandvig) Tirsdagsmarked 

af Linda, Kulturuge ved Jakob, Musik i Sandvig ved Claus og Rie og 

sidst men ikke mindst orientering om Reklamefilm projekt. 

- Kjeld Hammer bliver spurgt om at tage referat af GF. 

5. Rengøring: 

- Rie og Rene fremlagde en plan for aflønning af rengøring i 

Rådstuen, Kirsten går i tænkeboks hvorvidt hun vil fortsæ.e. 

Kirsten har beslu.et at stoppe som rengøring i Rådstuen 

pr.31.03.23. Vi takker Kirsten for hendes store indsats med det. 

Der arbejdes på en ny løsning. 

6. Næste møde blev planlagt "l den 3.4.2023. 

 

Referent: Linda Metzsch 

 

  


