Ref.: Bestyrelsesmøde i Borger og Handelsstandsforeningen d. 11/1.2022
Afholdt hos Fit og Sund kl. 1800 – 2000.
Tilstede: Bo D. Henriksen, Morten Pedersen, Line Krogh Lay, Paw Koch og Preben Kosiara
Afbud: Lyd Ahlstrand.
Preben Kosiara blev udpeget til referent.
Formandens orientering: Formanden kom rundt om mange ting som der er sket siden sidste møde.
Det er langt om længe lykkedes at få selve papirgangen igennem med banken, det har taget ca. ½ år at få
ordnet selve det administrative (længe leve biokratiet)
Der var en del problemer med at få rejst årets juletræ, selve fundamentet hvor træet skulle fastgøres var
defekt, og derfor måtte der laves nogle kunstgreb for at være sikker på at træet blev stående, for øvrigt et
rigtigt flot træ.
Den julebelysning som foreningen har haft i de sidste mange år, tæller på sidste vers, og derfor var der også
opsat et par nye forsøgskæder. Der blev udskrevet en konkurrence, hvor folk så kunne gå ind på
foreningens hjemmeside og stemme om hvilken kæde man synes bedst om. Der var en kæde som fik
overvejende flest stemmer. Imellem dem som stemte på den kæde som fik flest stemmer, blev der
udtrukket en person som fik en gave.
Arbejdet med at skaffe en ny julebelysning er gået i gang, der er ved at blive indhentet tilbud på de
forskellige opgaver, det bliver en meget stor opgave og der var en del drøftelser om hvordan dette kunne
financiers. Der er givet 25000 kr. i tilskud fra 2 sponsorer. Det var ikke nogen stor succes med indsamlingsbøtterne i 2021 opsat i butikkerne, under 3000 kr. det er mindre end halvdelen af hvad der blev indsamlet
2020.
Der har igennem de seneste møder været en drøftelse med hensyn til foreningens logo, der var forskellige
meninger og tilkendegivelser, drøftelserne fortsætter.
Juletræstændingen blev gennemført på en anden måde end tidligere prøvet. Der har været rigtigt mange
gode tilbagemeldinger, at det var fint at man kom mere rundt i byen. Det er dejligt med folk med nye idéer
og tanker.
Stevns Brandkasse Fond har bevilget 26500 kr. til indkøb af 20 nye flagstænger, til opsætning i byen.
Danmarks-Samfundet har bevilget et antal nye flag, så nu kan flagholdet erstatte nogle af de dårligste
træstænger, og da vi jo også har fået lavet de manglende huller i Algade, så kan vi sætte fuldtalligt op igen.
Generalforsamling afholdes den: 17 marts 2022 kl. 1900 Tinghuset.
Aktivitetskalenderen vil ikke blive oprettet før efter afholdelsen af generalforsamlingen 2022.
Det blev indgående drøftet, nødvendigheden af finde nogle nye kandidater til bestyrelsen.

Økonomi: Når udestående gæld er betalt, og fraregnet donationer til flagstænger og julebelysning, så er der
ca. 50000kr. på kontoen ved årsskifte.
Der er fortsat stor usikkerhed med hensyn til afvikling af legepladsen og LAK midlerne.
Der er udsendt opkrævning af kontingent for 3. kvartal. Alle forretninger er blevet tilbudt et medlemskab af
Handelsstandsforeningen i 2021, vi må så se hvordan det udvikler sig.
Der var ingen punkter til evt. da det nok var nået at blive behandlet under de øvrige punkter.
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