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Bestyrelse 
Hanne Græns      Henrik Elkrog     John Jacobsen     Børge Jørgensen     Agnes Nielsen 
Ugebjergtoften 7      Voldgade 13 A        Skoletoften 26         Ahlmannsvej 9             Mølletoften 22 

 

Referat  

Fra torsdag d.  20 -01, kl. 19.00 hos Agnes 

 

 

Referat fra d. 25-11 -10 samt dagsorden til d. 20/01               Afbud fra Hanne   
Godkendt med følgende tilbagemeldinger .  Børge har fået denne tilbagemelding på spørgsmål om 

opsættelse af Badebro ved Himmark , badebroer  har kommunen sløjfet.   

Forsikringer i foreningslivet møde .: Agnes og Henrik tager derud d. 1 /02 

Valgsteder. Nedlæggelse af valg steder der er tale om en reduktion fra 34 til 17 valgsteder i høring Agnes 

tager med til mødet i Nordborg d. 3 /02 og har opbakning til at anke over evt. nedlæggelse af valgstedet i 

Svenstrup.  IT kursus  omkring Infoland her tager Henrik med d. 24/02 

Der er kommet liste  fra Landdistriktsudvalget til registrering af bestyrelse  denne går tilbage til udvalget 

når den er udfyldt med vedtægter.   

 

Kasserer. 
Henrik kommer med tilbagemelding omkring Økonomi. 

Der er som forventet en konto mere end det vi fik oplyst af Kurt. Henrik arbejder videre med at få den 

over. Ubetalte regninger  fra 2010 leveres senest d. 10 -02-11  til Henrik  

Omkring midler til vore infotavler kan vi ikke se at de er gået ind  

Der arbejdes videre med denne sag.  

 

Hvor opbevare vi vore effekter. 
Vi blev enige om at arbejde for at placere et skab i vore lokaler på Stolbroladen 

Som vi har brugsret over. 

 

Skolen.: Friskole i Svenstrup 
Agnes orienterede fra møderne omkring skolen. Der arbejdes på flere fronter  

Der er tilgået Borgmester og Viseborgmester brev vedr. Hvordan og på hvilke betingelser man kan 

overtage skolens lokaler fra juni 2012. 

D. 23 /01 er der aftalt møde med Danfoss Univers’ research lab. for at høre om hvor meget de er 

interesseret i et samarbejde omkring Skolen   

 

Generation X. 
Dette Projekt sættes der gang i nedsættelse at projektgruppe på vores fælles forumsmøde d. 10 /02 

 

Fremtidige aktiviteter. Henrik. 
Henrik kommer med et kort oplæg omkring de tanker vi har på mødet d. 10 /02 

 

Foreningsforum d. 10 februar. 
Dagsorden blev gennemgået Dorthe ok, Henrik ok, John og Karin ok. 

Henrik sørger for bespisning, Agnes låser op  

 

Evt. Intet       Næste møde d. 3 marts kl. 19                                                        Referent Agnes   


