
Bestyrelsesmøde den 13 /10.-2021 hos Fit & Sund i Algade kl. 1730. 

Tilstede: Bo Drevs Henriksen, Lyd Ahlstrand, Christina Apel Johansen og Preben Kosiara, afbud fra 

Morten Pedersen samt Line Krogh 

Preben Kosiara blev udpeget til ref. 

Formanden orientering: 

Der har været afholdt et møde med butikkerne, hvor man planlagde og debatterede hvordan den kommende jul 

og hvilke aktiviteter der kunne tænkes gennemført i den forbindelse. Formanden gav udtryk for, at der efter 

hans opfattelse var en god stemning og der kom nogle gode ideer som bestyrelsen kan arbejde videre med. 

Der arbejdes stadig videre med afslutningen af Kulturparken og endelig opgørelse af Lag midlerne som der skal 

gives regnskab for. 

Der er behov for nogle nye flagstænger og reservedele til den bestående beholdning til Flagalle’n. Der vil blive 

sendt en ansøgning til Stevns Brandkasse Fond. 

Juletræstænding den 27. november, et aktivitetsudvalg arbejder med forskellige ting som skal foregå til 

juletræstændingen og den 19. december. I den forbindelse bliver Algade lavet om til gågade på valgte dage. 

Julebelysningen bliver opsat i uge 46. I den forbindelse bliver der også opsat nogle forslag til ny belysning. Ideen 

er så, at udskrive en lille konkurrence om hvilke der er mest stemning for. Der vil blive opsat nogle bøtter i 

butikkerne hvor folk kan afgive deres stemme og så selvfølge give et bidrag til julebelysningen. 

Formanden orienterede om forsikringsforholdene for frivillige hjælpere, det gælder især flagholdet. Foreningen 

har en forsikring som dækker ansvar ved uheld. De frivillige skal selv have en ulykkesforsikring som dækker dem 

selv. 

Den 24. september var flagallen opsat i byen, det var på foranledning af den afholdte Frivillighedsdag, der er 

kommet en stor tak fra lederen af aktiviteten, og man vil gerne påskønne de frivillige som der deltog i 

opsætningen den pågældende dag, med en lille hilsen. 

Preben Kosiara orienterede om, at der i året havde været 14 opsætninger af flag alle’n, det er en del flere end 

der plejer, det har slidt meget på de frivillige. 

Aktivitetsudvalget arbejder meget fokuseret på de kommende opgaver i forbindelse med den kommende jul.  

Der blev ikke fastsat nogen ny dato for næste bestyrelsesmøde, det er de forskellige aktivitetsudvalg som 

arbejder videre med de aftalte opgaver. 

Ref. 

Preben Kosiara  

 

 



 

 


