
 

 

Fie: ”Uden musik ville livet være en fejltagelse – uden jer ingen HSO” 

 

 

 

 

 

HSO Bestyrelsesmøde den 21.2.23 
Deltagere: Simon, Malte, Bertram, Frederik, Carla, Iben, Frida.  

Ole, Louise, Vivi, Ulla, Maj, Vibe, Esben, Lone, Fie og Christina (ref.) 

Afbud: Ingen! 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Fies punkt 

Fie informerer om forårets efterskolekoncerter. Se nedenstående. 

Fie ønsker, at der bliver indkøbt ny elbas. Dette bevilges. 

2. Ungebestyrelsens punkt 

Ungebestyrelsen har evalueret vinterturen, og der var enighed om, at alle var tilfredse. 

3. Kommende arrangementer  

- forårets efterskolekoncerter 

Se nedenstående plan. Maj undersøger mulighed for leje af bus til de lange ture (vi har brug for 

baggagerumshøjde 85 cm).  

- planlægning af OK arrangement ved Ole 

OK arrangement bliver 10/3: Maj og Louise kl.14-16 og Ulla og Ole kl.16-18 på p-plads ved bageren. 

Kan andre fra bestyrelsen, må de gerne deltage aktivt. 

- tage stilling til forsvarsbrødrenes fugleskydningsarrangement den 4/6 

Den dato, der er fugleskydning i 2023 falder sammen med Hovedgård byfest. Det ligges over til 

ungebestyrelsen at tage beslutning om, hvorvidt vi skal sige ja til dette arrangement i år. Efter 

afstemning i HSO blev det på demokratisk vis besluttet at sige nej tak til dette arrangement i år. 

- tage stilling til ”Smuk fest”s forslag om areal til oprydning 
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”Smuk fest” har tilbudt os, at rydde op på et endnu større areal end tidligere. Bestyrelsen har 

enstemmigt besluttet ikke at påtage sig et endnu større areal at rydde op. Vi har sagt ja tak til et 

areal, der er en smule større end vanligt til en fast pris på 40.000 kr. 

- besøg i Burgsteinfurt? 

Det er ikke lykkedes Louise at få kontakt til Burgsteinfurt trods forsøg herpå. Der stilles forslag om 

at tage på spilletur til København i stedet. Ulla har en kontakt til lederen af Gladsaxe musikskole, vil 

forhøre sig her. Maj har også nogle kontakter, som hun afsøger. Realistisk tidshorisont en weekend 

i september/oktober 2023. Første prioritet overnatning på et gymnasium/musikskole. Der 

nedsættes et ”Københavner udvalg” bestående af Louise, Maj, Vibe, Ulla og Christina, der 

undersøger nærmere vedrørende indkvartering osv. 

4. Eventuelt 

Ole efterlyser en repræsentant fra HSO bestyrelsen, der kan sidde i forretningsudvalget i hallen i 

stedet for ham, når han stopper i bestyrelsen ved udgangen af 2023. Vi har tre pladser i dette 

udvalg. Det aftales, at punktet bringes op i slutningen af 2023, og at der ligeledes skal være en 

orientering herom ved næstkommende generalforsamling. 

Introaften til nye forældre samt udlevering af uniform til nye medlemmer: 11/4 (Vibe, Lone og 

Louise). 

5. Næste bestyrelsesmøde, herunder forplejning 

14/3 kl.18.15. Louise sørger for forplejning. Det vedtages, at der fremadrettet kun medbringes 

kaffe/sødt til møderne. 
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Dato Arrangement Noter  
21.3.23 Efterskolekoncert Klank (Alberte) Koncert kl.20. Efterskole giver kage. 

Mødetid 18.15. Vi kører kl.18.30. 

28.3.23 Efterskolekoncert Brøruphus  Koncert 19.30. Efterskole giver kage. 

Mødetid 18.15, vi kører kl.18.30. 

18.4.23 Efterskolekoncert Nordfyns efterskole 

(Olivia) 

Detaljer følger 

 Kleitrup ? 9.5/16.5  

 Ålestrup (Carl Emil) Vivi undersøger  

 Vestbirk (Casper) Esben undersøger  

1.6.23 OK arrangement ved byfest Hovedgård Måske et par af de unge skal deltage? 

3.6.23 Spille ved byfest Hovedgård  

7.8.23 + 8.8.23 Oprydning på ”Smuk fest”  

   

   

   

   

   

 


