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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.  24 -03, kl. 19.00 hos Agnes 

 
 

Referat fra d. 20-01.11. Godkendt 

Referat fra foreningsforum. Godkendt næste mødedato er d. 06 oktober kl. 19.30. 
Lørdag d. 4 juni om eftermiddagen er der Banko, Banko med efterfølgende spisning. 
Hanne og Agnes aftaler møde med Dorte i uge 15 for planlægning af hvad vi skal have at spise og   
evt. musik 
Indkøb af gevinster, 
Opråber og kontrollant her spørges Ole Tagesen og Ejvind Wolf. 
Salg af plader m.m. 
Opsætning af borde, m.m.  
Maden står Hanne og Claus for.  
m.m. 

 
Opfølgning på Generation + 
Der er nedsat en gruppe til opstart af projektet. Der er fra kommunens side lavet evaluering på 

projektet Gruppen består af. John, Karin, Helge, Peter P. Agnes samt en fra forsamlingshuset. 

 
Kasserer. 
Henrik har langt om længe formået Sydbank til at sætte os på Netbank. 
Alle regninger er betalt.  
Vi bevilligede 10.000 kr. til opstart på friskole i Svenstrup, der er en del andre foreninger der også 
giver et bidrag. Der skal deponeres 20.000kr. For at søge om friskole. 
Der blev bevilliget medlemskab af kulturens kontanter pris 300 kr. for et år.  
Bro nede ved Himmark strand pris 100 kr. er bevilget. 
Infoland her er Henrik også kommet på og han vil i samarbejde med vores webmarster Jesper 
prøve på at få hjemmesiden til at fungere bedre. 
 

Projekter/ orientering.  
Badebro 

Børge arbejder videre med kommunen for at få broen tilbage til Himmark strand, vi har sagt ja til 
at købe den og vil forhøre os om Hans Peter Bonde vil være os behjælpelig med afhentning og evt. 
opbevaring. Agnes spørger. 
 
Vores Kunst. 
Hanne laver et oplæg til en ansøgning om at få del i Vores Kunst. Vi mener at netop vi er 
berettiget til noget anderledes og smukt kunst evt. ved vore byskilte. Vi har rigtig mange turister 
der køre igennem vores by uden rigtig at ligge mærke til byen dette vil vi gerne være med til at 
ændre således at kunsten kommer i højsæde til glæde for beboerne men ikke mindst de mange 
turister der kommer i Danfoss Universe og vil også medvirke til at give os en god start på 
Kulturhovedstaden Sønderborg i 2017. 
 



  
Friland inspirationstur for landdistrikterne her deltager Peter Petersen og Agnes  
fundraising-kurset den 14. april her er Agnes tilmeldt  
Træer/ buske er bestilt og der vil tilgå Thorbjørn en liste over hvilke sorter vi ønsker.  
 

Opbevaring af vore aktiver og referater m. m.  
Der er sat et skab ind i Køkkenet på Alsingergården til opbevaring af vore effekter og bøger.  
 

Skolen 

Agnes orienterede fra møderne omkring skolen. Der arbejdes meget intens i 
grupperne omkring projekt skole i kommunalt regi eller friskoleregi. 
De har haft de første møder med Universe Fonden, det var meget positivt. 
d. 3 maj er der møde i Børn og unge udvalg hvor skolen også er på dagsordenen. 
Det bliver spændende at høre resultatet derfra.  
 
Evt. intet  
Næste møde d. 28 april . 
 
Til dagsorden.  
Opfølgning.  
Uge 42  

 
 
 
 
 
 
 
 


