
E`Svenstruplaug 

 

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.  28 -04, kl. 19.00 hos Agnes 

 

Referat fra d. 24-03.11 Godkendt. 

Generation + projekt gruppen er fuldtallig Gert Wonsyld rep. Forsamlingshuset. 

Udvalget har deres første møde i August endelig dato er ikke fastsat.  

Vedrørende Badebroerne ved Karlsminde og Himmark er købet i orden, Børge sørger for 

betalingen som er på 100 kr. pr styk og får aftalerne omkring opsætningen på plads med 

kommunen, da det kun er en formalitet glæder vi os til at få broerne hjem så de kan 

komme op inden bade sæsonen.  

 

Referat fra Ad. Hoc. Mødet d. 12 april vedr.: Bingo – Banko d. 4 juni  gennemgået. 

Opfølgning.: vi skal have 66 Gevinster i alt til 11, 1-2-3 spil. På nuværende tidspunkt har 

vi tilsagn fra PLP. og  Bygma om sponsor gaver, der arbejdes for flere sponsor gaver. 

Dette skal være afklaret senest d. 12 maj. 

Ca. priser for 1 række 75 kr. 2 rækker 100 kr. fuld plade 150 kr. 

Kortpris 8 kr. pr. styk 

Der arb. på en anderledes tilgang når der er Pot. Gevinster i den enkelte kategori står 

samlet og vedkommende trækker selv sin gevinst. 

Henrik er med på bageholdet. 

Agnes sørger for kontakt til Radio Als.  

Redaktionelle ændringer vil fremgå af selve referatet.     

 

Tilbagemeldinger.:  

Gert Wonsyld og Agnes har været på Kursus i fundraising og fik meget med hjem, som 

vi håber at kunne udnytte næste gang der er brug for at søge om midler til projekter. 

Invitation til møde i landsbyråd.  

Invitation omkring Energi roadshow er sat i maj udgaven af E Svenstrupper, vi håber at 

mange tager med til mødet for at få mere viden omkring energirenovering i eget hjem     

Herfra tager Henrik og Agnes med. 

 

Kasserer. 

Henrik kom med tilbagemelding omkring Økonomi. 

Den er god men han vil gerne have ændret den ene af vore kontoer til en Projektkonto 

således at de midler der er båndlagt står på en separat konto og ikke blandes sammen 

med vores likvide midler.  

 

Infoland. 

Henrik orienterede omkring ændringer på vores hjemmeside, og de ændringer han ser 

som nødvendige.  



På vores næste møde tager han PC. med så vi kan få et indblik i hvordan siden ser ud og 

hvad han er i gang med at ændre, således at vi får en god og mere brugbar side.  

  

Sankt hans. Nygård  
Her har Henrik og Børge meldt sig til at grille pølser. Børge tager kontakt til Asta B. 

Olsen for endelig aftale om hvem der gør hvad.   

 

Uge 42. 

 Hvilke Aktiviteter vi har til landdistrikternes uge tager vi op på næste møde således at 

de enkelte foreninger vi gerne vil have med kan blive indkaldt inden ferien for 

grovplanlægning af ugen. Fællesspisning regner vi med fredag evt. med et oplæg fra 

skolegruppen om hvor langt de er i deres arbejde omkring skolen.  

 

 

Skolen 

Agnes orienterede fra møderne omkring skolen. 

Fremadrettet får bestyrelsen referaterne fra Skolegruppen.    

 

 

Evt. 

Henrik vil gerne have at referaterne ser ens ud hver gang og at de også hedder det 

samme når de sendes ud til medlemmerne, dette vil lette hans arbejde når han ligger dem 

ud på vores hjemmeside, så det får han lovede Agnes. 

  

 Næste mødedato.  

 Er torsdag d. 12 maj 2011 

 

 

 
 

 

 


