
E`Svenstruplaug 
 

Møde afholdt hos Agnes den 3. juli 2012 kl.19.00 
  Deltagere : Børge, Hanne, Agnes og undertegnede 

                                Fravær : Henrik, som er væltet på cyklen og har brækket skulderen. 
 

1. Referat blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 
2. Evaluering af arrangementer siden sidst. 

Leg og Spil eftermiddag var godt besøgt ca. 65 og vejret var med os lige i de 
timer. Alle havde en hyggelig eftermiddag og fik kage og kaffe.Vedr. evt. 
præmier skal det være på en anden måde næste gang.Evt. flere. 
Der kom forslag til at få nogen boder op samtidig med arrangementet på 
sportspladsen, det ville måske tiltrække et endnu bredere publikum. Men 
tiden var ok. 
Fællesspisningen om aftenen var som sædvanlig en succes med ca. 140 
spisende gæster, maden var vellykket . Men der skal være ne anden grill til 
pølserne da den var meget dårlig. Det huskes !!!! 
 
Broopsætning ved Himmark og Kalsminde var en kæmpesucces. Der kom 
ca. 25 stærke mænd , så broerne var oppe på mindre end et par timer. 
Lauget var vært ved en grillpølse og vand eller øl bagefter. Vi håner vi kan 
regne med stor opbakning igen til efteråret , når broerne skal ned. 
 
Sankthans ved Nygård hvor lauget skulle grille pølser, Henrik og Børge var 
mestre for at få gang i grillen til tiden, Mia hjalp til og det var en rigtig god 
aften. 

3. Til næste år er nedsat udvalg til eftermiddag med evt. spil og leg eller andet 
igen. Der er også foreslået et julemarked med boder og hvad dertil hører. 
Julemarked skulle så være flere lav fra Nordals som går sammen om 
arrangementet. 
Hanne er med i udvalg, vi andre hjælper til. 

4. Samarbejde med skolen om kring IT: Lokale på Svenstrup Friskole, sammen med 
skolebestyrelsen finde ud af hvad der er behov for. Der kan søges hos 
Demokratiudvalget, som har penge til kreativitet. Ansøgning skal sendes 
hurtigst muligt. ( Agnes ) 

5. Infotavler : Børge og Henrik arbejder videre , kontakter Kristian Kaad for det 
videre forløb + ansøgning om penge. 

6. Borde og bænke : der skal først søges om penge, det er en prioritering.Evt. møde 
i august 2012-07-12 

7. Projekt x : Projektet kan ikke være på friskolen, da fonde ikke støtter 
friskoler.Tegningsforslag er lavet af arkitekt, men vi har ingen pris på 
nuværende. Meningen med aktivitetshuset er at gøre forsamlingshuset til 
samlingssted for fritidsaktiviteter. Forsamlingshuset har dette med på 
møde i august .Udvalg nedsat Mia og Agnes 

8. Uge 42 : Børnenes efterårsferie. Aktiviter i løbet af ugen. Der bruges samme 
model som sidste år. Lauget spørger om foreningerne er med igen. 
Hanne : Kirken m. fredag 



Agnes : Cykelklubben m. mandag 
Agnes : Fri Skolen m. lørdag / søndag, sponsor cykling 
Viggo : Skydning evt. tirsdag aften 
Mia : Stolbroladen ( Anna Weber ) 
Børge : Brandværn ( Anker Thy ) 
Agnes : SUF med sportsarrangement 
 
Tirsdag holdes fri til naturskolen. 
 
Næste møde hos Agnes den 14. august kl. 19.00 
 
 
Ref. Mia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 


