
 Bestyrelsesmøde i Søndbjerg Foreningen
 tirsdag 14.maj 2013.
 kl. 19.  Søndbjerg Strandvej 3.
 Dagsorden:
      1.Godkendelse af dagsordenen. 
         Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt og godkendte dagsordenen med tilføjelse at punkt 6b og 
6c.

2. Søndbjerg-broen: reparation, opsætning og økonomi.
Hartvig og formanden fortalte om broudvalgets vellykkede reparation og opsætning af 
Søndbjerg broens efter skaderne påført af den hårde vinter. Reparations udgiften var 
anslået til ca. 10000 kr.,men ved Hartvigs fingersnilde aktivitet sammen med brofolkene 
kunne det gøres for ca.6000 kr. og broen står nu så godt som aldrig før. Formanden 
havde lånt en spul- pumpe af venner i Humlum fiskerleje som vi takker for og gerne 
kvitterer for med udlån af noget af vort materiel, en anden gang.

3. Hjemmesiden: Referater og Søndbjerg foreningens historie,økonomi.  
Vor hjemmeside som et forenings-link på www. Uglev. dk  fungere godt og vi har tilbudt 
Stationen og Uglev borgerforening at betale en tredjedel af afgiften til hjemmesiden.

4. Sankt Hans aften: Telt,forplejning,taler,bål med heks, lyd og anden teknik,opslag 
om arrangementet, priser og tidspunkter, oprydning. 
Fest komiteen fra vor generalforsamling vil 22 maj kl.18.30  hos Grethe Ebdrup 
planlægge arrangementet sammen med grundejerforeningen for Søndbjerg Strand.
Grundejerforeningen sørger for bål, heksedekorationen, sangblad og bålvagter. 
Bjarne sørger for instrument til Christen lånt af Nina og menighedsrådet, samt opstilling 
og pasning af vort lydudstyr med højtalere, mikrofoner og forstærker samt generator.
Taler: Nina Dyrhoff Nyegaard.
Opslag: Hjemmesiden, Hartvig undersøger mulighederne for en opslags vindue til 
Søndbjerg torv. Holger laver stor plakatbillede til Søndbjerg.
Tilmelding til spisning Grethe Grud 30745649 og Grethe Ebdrup 51207428
Øl vin og vand skal købes på festpladsen. 
Teltudvalget stiller telt op 21 juni.
Pyntning  om morgenen 23 juni. 
Pia Bentzen modtager betaling ved festen.
Oprydning  aftales i udvalgene. 

5. Grillfesten i august ved Søndbjerg strand: tidspunkt, forslag umiddelbart før 
strandgudstjenesten, praktiske opgaver aftales.
23 august Grillfest på Søndbjerg strand parkeringsplads.
Udvalgene for telt borde og stole, grilludstyr og oprydning efter strandgudstjenesten 25 
august,  aftaler selv og formulere tekste til opslag i Hartvigs opslagskasse på Søndbjerg 
torv og andre steder samt hjemmesiden. Vær opmærksom på, at det skal fremgå af 
opslaget at, Øl vin og vand, skal købes på festpladsen. 
Hvis Pia Bentzen  kan stå for betaling også denne gang, var vi godt hjulpet. 
Bjarne sørger for nødvendig teknisk udstyr.

6. 25. august strandgudstjeneste ved Søndbjerg strand: praktiske opgaver aftales. 
Strandgudstjenesten argeres af menighedsrådet i de opstillede rammer fra grillfesten.
Holger sørger for plakatbilledet ved opkørslen til præstegården.

            6 b. Hjertestarteren præsenteret for kommende førstehjælpere. Førstehjælps kursus 
planlægges i nærmeste fremtid.
Grethe forhøre sig om førstehjælps kurser til hjælperne ved hjertestarordningen, og laver en 
informations tekst til hjemmesiden.
Undersøger hvordan vor ordning kommer til at hænge sammen med 112 opkald , med automatisk 



opkald til vore lokale førstehjælpere.
            6 c. Sidste nyt.
Aflysning af Ulveturen på grund af manglende tilslutning. Udvalget havde lagt et stort arbejde i 
turen og håber nu, at dem der meldte sig får oplevelsen på egen hånd.   

7. Næste møde
Mandag 7. Oktober kl. 19.

8. Referatet godkendes.
Godkendt.

9    Eventuelt.
Huggeligt samvær.

 Referent.
  Holger Quist Nielsen.


