
E`Svenstruplaug 

Bestyrelse 
Hanne Græns             Henrik Elkrog         John Jacobsen        Mia Bendorff  
 Ugebjergtoften 7               Voldgade 13 A             Skoletoften 26             Ugebjergvej 26 

                     Børge Jørgensen                                    Agnes Nielsen 
                              Ahlmannsvej 9                                             Mølletoften 22 

Referat   

Fra torsdag d. 24 -11, kl. 19.00 hos Agnes 

Afbud. Fra Hanne og John 

 

Pakning af juleposer. Henrik har slik med, Agnes har poser og tape. 
Pakningen af juleposerne var hurtig overstået, vi kørte på samlebåndsmaner så i løbet af ca. 

1 time var alle poserne pakket og klar til d. 26. Agnes sørger for at der kommer en 

påmindelse ud til de yngste kl. på Svenstrup skole 

 

Referat. Godkendt 

Agnes orienterede om brev fra kommunen vedrørende parkering på vores 

dobbeltrettede cykelsti Hvor de appellere til at vi tager problematikken op, 

Agnes har i december nr. af E´Svenstrupper opfordret borgerne til at bruge 

vejrabatten således at hverken de gående eller cyklisterne bliver generet. 

Ligeledes er oplæget til foreningsforum og en forespørgsel om vi i Svenstrup har 

interesse i grøn energi også med i bladet.   

 

Opsætning af træ 
Juletræet sættes op kl. 15.30 i morgen. Hans Peter, Viggo og Ole henter træet om 

formiddagen og Henrik, Mia, Børge, Viggo og Agnes sørger for at det er klar til lørdag kl. 

15.00 

Endelig planlægning af juletræstænding. 
Mia varmer æbleskiverne, Agnes sørger for gløgg, og tilbehør, m. m og alle hjælper til. 

 

Planlægning af møde i foreningsforum. 
Oplæget til foreningsforumsmødet d.19 januar 2012 blev drøftet og godkendt, Henrik sørger 

for det praktiske og vi mødes i bestyrelsen kl. 17 på forsamlingshuset for endelig 

planlægning of indhold.  

Der planlægges et stor møde d. 30 august. Dette arb. Der videre med.  

 

Henrik Infoland. 
Infoland må vi tage en anden gang.  

 

       Kasserer. Økonomi 
Vi har en god økonomi og Gert har fået sit udestående  

 

Projekt X. 
Her bliver der indkaldt til møde lige først i det nye år, mødet afholdes inden 

foreningsforumsmødet, således at vi kommer i gang i foråret med projektet på 

forsamlingshuset.  

 

       Evt. næste møde. 
      Torsdag d. 2 februar 2012 hos Agnes og Mia er fremover referent. 

                                                                                                                       Tak for i år    Agnes      



Dagsorden til d. 19 kl 17.00 

 

OPSAMLING. På emnerne til i aften 

 

Hvem gør hvad  

 

Hvilke konkrete tiltag har vi  

 

Vil vi have en aften med grøn energi og i bekræftende 

fald hvem trækker vi på  

 

Infotavle på p. plads hvem laver et oplæg Børge gør du 

 

Vores økonomi  

 

FORSAMLINGSHUSET  

 

SKOLEN  

 

Evt.   

 

   


