
Referat fra bestyrelsesmøde i Støtteforeningen mandag den 7. juli 2014 

 

Dagsorden:  

 

1. Bestyrelsens sammensætning/konstituering 

2. Møder og opgaver året igennem, herunder Mariefestivalen 

3. Medlemstilgang/fastholdelse 

4. Renovering af 1. sal 

5. Ansøgning fonde/ Ansager byudvikling 

6. Tilskud via Varde kommune til foreninger, 25 års reglen ophævet. Betyder det, at vi som 

forening også er berettiget. 

7. Evt. 

 

Ad. 1 

 

Efter årets generalforsamling 4 marts 2014 konstituerede foreningen sig således: 

 

Birgit Haahr Larsen, formand 

Erik Eriksen, næstformand 

Bent Nielsen, kasserer 

Ingrid Jensen, suppleant og medlem 

Vinnie Østergaard., suppleant og medlem 

 

Ad. 2 

 

Bestyrelsesmødet er første møde efter generalforsamlingen den 4. marts og forslag til frekvens af 

møder er drøftet igennem. Det besluttes, at der afholdes 3 faste årlige møder med mulighed for 

indkaldelse adhoc. Møderne planlægges, så der afholdes et forinden generalforsamling og 

Mariefestivalen, generalforsamlingen indgår som det 3. møde. Mødedage planlægges til mandage 

kl. 19.00.  

 

Opgaver i forbindelse med Marie festivalen den 5. 6. og 7. september 2014 drøftet og der er truffet 

beslutning om, at der i lig med sidste års arrangement stilles telt op ved Arkivet. Dagli Brugsen 

Ansager, Støtteforeningen og Arkivet indgår aftale om de praktiske gøremål. Støtteforeningen og 

Arkivet sørger for hjælpere og afholder i den forbindelse et møde den 27. august kl. 16.00 for 

koordinering af hjælpevagter og andre praktiske opgaver.  

 

Der tages kontakt til uddeleren i Brugsen for afklaring af telt og muligheden for gæsternes indkøb af 

frokost eller andet. Helge kontaktes vedr. aftaler om musik/bands der skal have til huse i 

Brugs’ebadet. Ansøgning om tilladelse af udskænkning af vand vin og øl, sendes til Politimesteren i 

Varde. 

 

Ad. 3 

 

Medlemstallet er stabilt og med udgivelse af Lause bladet er der tilgang af nye medlemmer. Der 

skal følges op på 1 årige Firma sponsorer, hvorvidt de ønsker at forny medlemskabet. Nærmere 

aftales før skæringsdatoen for betalingen.  

 

Ad. 4 og 5 



 

De to punkter drøftes samlet. Med stiftelsen af Ansager Byudvikling og deres tilhørsforhold til 

Lokalarkivets bygning, er ansøgninger til fonde overgået til Kim Madsen. Varde kommune har 

aktuelt meldt ind med støtte til foundraising via deres medarbejdere. Der afholdes Tema/kursus en 

gang i september, endelig dato ikke udmeldt. 

 

Ad. 6 

 

Med baggrund i 25 års reglens ophævelse i forhold til tilskud til foreninger, vil støtteforeningen 

undersøge om vi evt. kunne komme i betragtning. Der tages kontakt til Varde kommunes 

udvalg/forvaltning for kultur og fritid.   

 

Ad. 7 

 

Kommende arrangement fra Lokal Arkivet.  

 

I forbindelse med et Åbent hus på Plejehjemmet i Ansager fredag den 7. november 2014, kl. 14.00, 

har Skovlund og Ansager arkiver indgået samarbejde om, at stå for en lokalhistorisk udstilling på 

hjemmet.  

 

I forlængelse af dette Åbent hus arrangement har Skovlund og Ansager Arkiv ligeledes valgt at 

afholde Arkivernes dag på plejehjemmet lørdag den 8. november 2014 kl. 10.00 

 


