Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 19.00 hos Kirsten S. Jakobsen, Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg.
Til stede:

Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Hanne-Dorthe Hansen, Inge Johansen, Eva Huniche,
Kirsten Sielemann Jakobsen

Fraværende: Willy Hillebrand, Wenche E. Larsen og Peter Jørgensen
1. Godkendelse af dagsorden:


Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser:


PH har takket slagter Jacob og Føtex for sponsorater.



PH har talt med Solsikken vedrørende den 7.5.2018



Willy har bedt om et tilbud fra Best Travel om Amsterdamturen.



Ældresagen, som Ditte også er medlem af, havde planlagt at tage til
Amsterdam ligeså. Ældresagen valgte at udsætte deres tur til Amsterdam, da
Ditte oplyste, at vi også tog derned. Sidste år var der også dobbelttur til
Skagen for både Ældresagen og Turistforeningen.

3. Nyt om medlemstal, medlemsliste, medlemskort, kontingentindbetaling, bogføring,
aktuel økonomistatus.



Information fra Willy: Vi har fået 2 nye medlemmer siden sidst. Egenkapitalen
er på 104.000 kr.

4. Kulturelt Samråd (via Ole Jerichow).


Aktiviteter SKRBL – Festival for det skrevne ord:
Op til festivalens hoveddag, som var lørdag, den 23. September i Kalundborg
Havnepark, har der været afholdt aktiviteter siden ultimo august, blandt andre
Forfatterklub for voksne, udstilling om alverdens stemmer, læsninger af
Herman Bang og J.P. Jacobsen, geojagt, workshops og foredrag. Aktiviteterne
foregik bl.a. i Sprogskolen, Kalundborg Museum, Bispegården og Hallebyore.

Havneparken dannede ramme om festivalens hoveddag med uddrag fra de
tidligere afholdte aktiviteter. Som afslutning afholdtes Åben Scene –
Oplæsning, hvor tilmeldte havde mulighed for at læse op af egne eller andres
værker.

5. Evaluering af Skagen - turen 7.-10. september 2017.


Evalueres ved næste møde, når Willy deltager.

6. Evaluering af Vrøj – turen lørdag d. 16. september 2017.


Der var 33 deltagere, Pernille Buttenschøn var guide.
Evalueres ved næste møde, når Willy deltager.

7. Deltagelse i kommende arrangementer:
Tissø Vikingemarked 7.-8.oktober 2017:



Morgenmad bod. Kalundborg Turistforening har igen påtaget sig opgaven
med al morgenmadslevering.
Kalundborgmessen d. 28. – 29. oktober 2017:
Materialeliste m.m.:



Annonce laves af Inge til Kalundborg Erhvervsråd Messemagasinet – rabat på
Vandrehjemmet.



Bestilling af madbilletter – 4 om lørdagen og 4 om søndagen.



Hanne-Dorthes lørdagsvagt deles med Ditte 10-13. 13-17 Eva og Peter
Hermann.



Søndag 10-13 Kirsten og Peter Jørgensen. 13-16 Karin og Peter Hermann.



Kirsten har bøger med. PH har købt øl og roll-up poster.



Billeder af Skagen. PH fremskaffer billeder. Ditte laminerer.



Willy laver lister til at notere nye medlemmer. Mobile pay Willy.



Kirsten køber guf.

Temaaften onsdag d. 1. november kl. 18.00 – 21.30 på Vandrerhjemmet.
Ditte laver aftale med Vandrerhjemmet. Entre kr. 175,- for medlemmer og
200 kr. for gæster. Turistpris 2017 uddeles. Lydanlæg på Vandrerhjemmet
(infobutikkens)
Flemming Larsen holder foredraget ’Turisme i Vestsjælland’.

8. Foreløbig fastsættelse af datoer for foreningens arbejde i 2018


herunder drøftelse af udlandstur (bl.a. på baggrund af tilkendegivelserne på
generalforsamlingen). Venter til Willy er tilbage.



”Vinterbesøg” på NOVO (Ditte). Vi undersøger mulighederne for
virksomhedsbesøg.



F.eks. ’Hærvigen rundt’ - travetur på Strandstien og hovet – slutte med kaffe
og kage i Sejlklubben. 3.2.2018 – evt. 24.2.2018. Inge undersøger.



7.4.2018 – Se Fugledegård med Kalundborg Turistforening.



Forslag om større synliggørelse af Turistforeningen (øget PR), f.eks. ved
annoncering af ture m.m. PR-ansvarlig? (Willy Hillebrand). Kirsten sætter vore
arrangementer på Kultunaut.dk.



Nyhedsbreve / kontakt med medlemmerne fremover (Næste Nyhedsbrev er
planlagt til at udkomme i oktober måned).



Næste møde: Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19.30. Dato og lokalitet skal
besluttes.
Kordilgade 24, 1. Hanne-Dorthe Hansen



Eventuelt.
Vi undersøger muligheden for at få lavet en direkte henvisning på Google fra
’Kalundborg Turistforening til Oplev Kalundborg.

