
E`Svenstruplaug 

Bestyrelsen 
Hanne Græns     Henrik Elkrog    Mia Bendorff    Børge Jørgensen    Agnes Nielsen 

     Ugebjergtoften 7      Voldgade 13 A      Ugebjergvej 26         Ahlmannsvej 9        Mølletoften 22 

 

Bestyrelsesmøde torsdag  d. 22 -11-12 kl. 19 hos Agnes. 
Afbud.: 

 

Dagsorden

Referater: referat fra september godkendt 

 

Orientering 

Fra bl. a. møde med LAG 

 Der har været møde i LAG hvor Dorthe , Gert og Agnes deltog Karin blev desværre  

Forhindret. 

Vi har fået afslag på vores ansøgning om Pc til ældre i Svenstrup. 

Der arb. fortsat på at få de sidste træer af Bitten Clausen puljen.  

 

Juletræ. Tændes lørdag d,. 1 december kl 15 
Mia har aftalt med Ole at han leverer træet og Hans Peter kommer med traktor 

Henrik, Mia, Viggo og Agnes sætter træ op fredag og der er købt ekstra kæder  

Henrik køber ind til poser , Mia sørger for appelsiner , Agnes sørger for gløgg og æbleskiver. 

Der pakkes poser om torsdagen.   

 

Infotavle P plads.’ Plus evt. på skolens arealer  
Det videre arb. Vi har som bekendt fået afslag på vores første anmodning om placering af 

 Infotavle. Der er aftalt med kommunen at vi kan sætte bord og bænke op på P pladsen  

sammen med en infotavle. Der arb. videre med projektet  

omkring forespørgsel vedr. stor infotavler vil de gerne have et forslag inden de tager stilling 

så her er der også et stykke arb. der skal laves   

 

Æ`-TOP –SKÅ 
Der er kontakt til kommunen. . 

 

 Kasserer. Økonomi 
Der er ikke kommet penge fra kommunen endnu Agnes tager fat i Sille  

 

 
 Møder, arrangementer i 2013 og andre aktiviteter i løbet af året 

Der afholdes foreningsforum d. 15 januar på forsamlingshuset 

Vi afholder øl smagnings aften planlagt til den 15 marts, samt vore faste arrangementer, 

andre emner tages op på foreningsforums møde 

 herunder valg til Lauget           

 

Andre Aktiviteter. 
Ingen  

 

EVT. & næste møde.  Torsdag d. 3 januar 2013  

Agnes 

 
 



 

 


