
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 d. 03-013-13 kl. 19 hos Agnes 
 

Afbud.:ingen  
 

Dagsorden.:godkendt 

 

Referater. Fra d. november 2012.: 

Videre arb. vedr. Pc’er Til brug for Ældre i vores lokalsamfund. Mia tager kontakt 

til Biblioteket  for lån af 2 stk. 

 

Orientering. 
Agnes orienterede om Landsbyforums sammensætning  

Bilag til belysning af organisationen kommer med ud  

Bitten Clausen Træer er der ikke flere af, det blev trukket i langdrag så vi overskred 

hendes 100 års dag  

Møde i Landsbyforum, Agnes vil gerne have en med til næste møde d. 16 dennes. 

 D. 14 /03 er der stormøde i Landsbyforum med Landdistrikts udvalget og bl.a. teknik og 

miljøforvaltninger m.fl. dagsorden kommer ud senere. 

Lindetræ ved Alleen mangler stadig her vil vi spørge Peter om han vil købe et. så vi kan få 

Alleen hel igen Børge og Henrik hjælper med plantning ( lavet betaler ) 

   

Foreningsforum d. 15 dennes kl. 19.30 
Endelig planlægning.: Dagsorden er godkendt og udsendt til foreningerne 

 

Velkomst Agnes  

Første punkt på dagsordenen tager Henrik og Mia 

 Svenstruplaug arb. (2012)Badebroer, fællesspisning, sankthans, uge 42 juletræ 

 

Herefter er der Friskolen der er på 

Kaffe 

Hvad vil vi bruge 2013 til 
Fælles aktiviteter, Hvad med en fælles offensiv  

Hvordan skal Svenstrup se ud og Vil vi være mere synlige  

Har vi brug for hinanden 

Infotavlerne ændres i 2013 ,Træer ved Stolbroladen ,nye infotavler  

Fælles projekter har vi nogle  

Badebroer opsættes d. 25maj kl. 9.30 

Fællesspisning er d. 1 juni 

 

Afslutning senest kl. 21.30  

Mia laver en tjekliste til mødet 

 

Hanne og Mia kommer kl. 18,30 og smører brød  

Henrik, Børge og Agnes mødes kl. 18 og får lavet ansøgning til Mads Clausen fonden 

( badebro) 

 



 

Infotavler m. m.  
  Infotavler kommer også på Engelsk inden sommer  

Der arbejdes med en tavle ved  på P plads ok fra kommunen Henrik og Børge arbejder videre med dette 

Pris for tavler 9100 kr. dertil kommer bord bænke sæt   

Ved Skolen er et større projekt og vi skal være flere om at løfte opgaven.  

 

Badebroer. 
Broerne er helt slået i stykker, vi kan eventuelt stykke en sammen. Der arb. på en ansøgning til Mads 

Clausen fonden til broen nede ved Karlsminde og vi søger økonomisk hjælp ved Landdistriktsudvalget 

til materiale til Himmark.  

 
 

 

Kasserer. Økonomi. 
Vores økonomi ser godt ud men vi bør være forsigtige med brugen af dem da vi ikke ved om vi får 

midler andre steder fra til renovering og indkøb af broer, samtidig vil vi gerne have infotavlen op senest 

medio maj 

 

Andre Aktiviteter. 

Øl Smagning d. 15 marts 

Badebroer op d. 25 maj 

Fællesspisning d. 1 juni 

Sankt Hans ved Nygård 

Uge 42  

Juletræstænding  

Valg af Laug  

 

 

 

Næste møde. Er tirsdag d. 29 januar kl. 19 

 

Agnes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


