
Referat KLB best.møde 17.5.2022 Klemensker Skole 
Bygning C 

  

Afbud: Johnny Fagerlund og Thure Bastrup 

Fraværende/fratrådt?  Niels Pedersen (nyvalgt bestyrelsesmedlem) 

  

Afklaring omkring ovennævntes fravær/fratrædelse debatteres. Misforståelser 
omkring NP’s og bestyrelsens forventninger. 

Poul Kjøller har talt med Niels Pedersen, og NP har givet udtryk for, at han 
trækker sig fra bestyrelsen efter eget valg. NP vil gerne hjælpe med praktisk 
arbejde – stier ell. lign. 

Philip – som formand – sender mail til NP. Hans valg om udtrædelse accepteres 
og modtager hans hjælp til praktisk arbejde. 

  

  

Dagsorden 

  

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste og forrige møde 

  

Referat 19.4.2022 nu godkendt.  

Derimod mangler stadig godkendelse af referat fra forrige møde – udskrift 
mangler.  

Referat fra generalforsamlingen d. 30.3. 2022. heller ikke godkendt. Tvivl om 
det kun er sekretær Irene Dunker og dirigenten Ralf Kofoed, der skal 
underskrive og ikke hele bestyrelsen også. Philip undersøger dette. 

Tages med på møde i august. 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

  

Denne godkendt. 

  

3. Ansøgning om orlov, Philip 

  

Philip søger orlov pga. arbejdspres. Efter en snak om dette besluttes orlov for 
½ år. Tages op i nov. Hvis Philips tid tillader, at han starter før, meddeler han 
dette. 

Christine tager som næstformand formandens opgaver, men fremhæver selv i 
forvejen at have mange opgaver,  ikke mindst nu med flygtningene. 



Philip står fortsat som postmodtager. Har ikke fået så meget post. Undersøger 
med Irene Dunker, om det er blevet rettet. 

Philip deltager som tidl. aftalt i Rend og Hop d. 28.5. og deltager også ved Sct. 
Hans 23.6. (selvom han har orlov). 

  

4. Sct. Hans 

  

Debat om hvor stort arrangementet skal være, fordi det kræver medvirken og 
arbejdsindsats og alle i bestyrelsen kan ikke være med. Det er vokset gennem 
årene, og er blevet en tradition og et godt besøgt arrangement i Klemensker. 
Det besluttes at holde fast i tiltagene med fakkeloptog, grill, bod, bål og 
båltale, sange og evt. underholdning i form af musik. 

En to do-liste fra tidligere Sct. Hans findes frem og bruges som inspiration og 
opgaver uddelegeres. 

  

Tilladelse: 

Der forventes at deltage mere end 150 personer, og så skal kommunen søges 
om tilladelse. 

Philip kontaker Bo Sonne, KIF (erfaring med dette) og kontakter kommunen. 

  

  

Annoncering: 

Annonce i Klyngeavisen 2.juni (deadline 20.5.). Ligeledes i Bornholms Tidende 
og på facebook 

Christine formulerer og bestiller annoncer. 

  

Velkomst: 

Christine 

  

Toastmaster: 

Christine  

  

Båltale: 

Christine spørger Finn Ole (Museet). Har haft en aftale tidligere. 

Hvis ikke han kan, spørges borgmester Jakob Trøst 

  

Bål: Der er allerede annonceret i Klyngeavisen -  nr. 2 -  at  brændbart 
haveaffald kan afleveres i afmærket område i maj måned. HUSK til næste års 



annonce, STOP på dagen.  Det samlede haveaffald skal ”flyttes/vendes” aht. til 
evt. dyr. 

AB-beton sponsorerer maskine til at flytte/skubbe. 

Mogens kontakter dem, tlf. 56966077. 

OBS Ifm. Rend og hop d. 28.5. skal bålet måske skubbes for at få plads til 
aktiviteterne denne dag. 

  

  

Afspærring på dagen: 

Afspærres for biler på bålpladsen med minestrimmel. 

Philip og Jakob Dam ordner dette. 

  

Græsslåning: 

Hvem står for det, har ikke noteret noget/sekr.?? 

  

Flagopsætning: 

Poul Holm. 

  

Heks: 

Har man på lager. Børnehuset har tidligere klargjort, ikke brugt. 

Philip og Jakob Dam finder frem. 

  

Børneoptog med fakler: 

Lager af fakler tjekkes. Per Ole spørges om udlev. af fakler og ” lukke og låse” 
for brugte fakler. 

Optog starter ved Løvstikken.  

Philip tager sig af dette og leder optoget. 

Ukrainske beboere informeres på deres sprog, så de ved, hvad der sker. 

Christine tager sig af informationen. 

  

Griller, 3 telte og borde: 

Bliver brugt d. 28.5. ifm. Rend og Hop, og er derfor allerede placeret fra denne 
dag. 

Griller tændes kl. 18 til brug for dem, der gerne vil spise på bålpladsen. 

Philip og Jakob Dam tager sig af  dette. 

  



Bod: 

Øl, vand og vin sælges. Prisskilte laves. 

Christine, Lone og Mil 

 


