
Bølling Sogneforening – bestyrelsesmøde d. 13. august 2015 

Fremmøde: Martin J., Martin S., Asker, Berit, BTE (ref.) 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Planlægning af sommerfest 

Fredag d. 21.: Opsætning af telte og borde/ bænkesæt kl. 15 (MBS, BÆB, AG, MJ) 

Berit: Kontakte Georg vedr. lyskæder, indkøb lørdag, grill-udstyr 

Martin S.: Skaffe bar, minifryser, kaffemaskine 

Asker: 2 køleskabe, gasbrænder, betaling via mobilepay til AG’s tlf 

Martin J.: snaps 

BTE: Murbaljer til kolde øl, drinkskort, kabeltromler, indkøb lørdag, mynte, anlæg og højtalere, brænde 

Vivi: printe medlemsliste 

Alle: 4 poser frossen is (tager 3 dage) 

 

Lørdag: 

Kl. 9: Indkøb og opfyldning af køleskabe (BÆB, BTE) 

Indkøb: Rød- og hvidvin i karton (Masi), øl, sodavand, vand, isterninger, rom, lime, whisky, piskefløde på 

dåse, brun farin, 30 kg kul og briketter, plastickrus, (kaffekrus), sugerør, fyrfadslys, is, skumfiduser 

Kl. 16:30: Bestyrelsen mødes på stadion 

 

Søndag: Oprydning kl. 10 

 

Differentierede barpriser – billigere for medlemmer (printe medlemsliste) 

Boblere: Asker og Peter Kragmose brygger øl til sommerfest 2016? 

 

3. Damslund 

MJ og AG orienterer: Kjærs maskinstation kan rydde buskads for max. 15.000 kr., vil kræve ny ansøgning 

grundet markante ændringer i budgettet 

Fremadrettet: søge flere fonde 

 

4. Cykelsti 

Cykelstien er på ønskelisten, men ikke på prioriteringslisten 

BÆB: Få Carsten Cæsar til at reklamere på halmballer for projektet 

 

5. Stadion/ byen 

Toftevej 9: fjernet fra nedrivningspuljen, sikkert pga. lovændring 

Toftevej 5: boet efter Ulla Simmelkjær, gået i stå grundet arvegang 

BTE + SKR + BÆB skriver til Ole Kamp, derefter dagbladet 

Afslag på ansøgning til overdækning fra Mærsk 

BÆB: Kibæk Presenning om tilbud 



Bobler 2016: hjemmelavet konstruktion 

 

6. Næste møde 

Torsdag d. 19.11. kl. 19:30 hos Asker (planlægge juletræstænding d. 29. 11. – same procedure as every 

year) 

BÆB laver invitation 

MBS og MJ skaffer juletræ d. 21. 11. 2015 kl. 9 

Hvis juletræ sponsoreret af Jens Landting – fremgå af indbydelse 

 

7. Evt. 

Hjemmeside: vi kan få en hjemmeside for ca. 355 kr første år/ derefter 300 kr/ år 

AG: Forslag til ændringer/ forbedringer 

Ny hjemmeside med domænenavn www.bollingsogn.dk 

 

Evaluering af hjertestarter-projekt:  

2 fine aftener, gode tilbagemeldinger på arrangementerne, anskaffelse og kurser gik i 0, desværre afslag på 

ansøgning til projektet fra Veluxfonden, ikke muligt at afholde gratis kurser fremadrettet 

På hjertestarter.dk (Telefonliste: 1. Martin S., 2. Chris, 3. Jan Damgaard)  

BÆB drøfter hjemmeside med Jens Horsbøl, herefter registrerer BÆB og AG ny hjemmeside 


