
E`Svenstruplaug  

fællesspisning og årsmøde  

Torsdag d. 07. november kl. 17.30  

på forsamlingshuset 

 

Vi startede aftenen kl. 17.50 med fællesspisning. 

Der var 28 deltagere og vi havde inviteret vores 

Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg med. 

 

     Kl. 19.00 kom Hanne Lene Haugaard med et forrygende opsang til os.   

Om at turde sige ja i stedet for ,at sige det kan vi ikke . Hanne er en 

ildsjæl der sætter glæde og gåpåmod i alt hvad hun rører ved. 
  
 

kl. 19.30 ÅRSMØDE  

     Ordstyrer valgt af Lauget.: Ole Rasmussen 

 
Bestyrelsens beretning for de sidste 4 år.: Agnes aflagde denne. Her er hvad vi 

fremadrettet har gang i.  

 PC/ Borger service i Svenstrup er et projekt vi gerne vil fremme 

 Generation X ( Æ-top-Skå) vil vi gerne realiserer men det kræver mange 

resurser og et godt samarbejde til alle sider. 

 Indfotavler.:  Digital på Skolens mur arbejder vi fremadrettet på . 

Infotavlen på P. pladsen er vi i gang med, også vore historiske tavler er der 

gang i  

 Kommunale sletninger af oplysningsskilt til Himmark strand  

 Folder til nye borgere i vores lokalsamfund  

 Revidering af udviklingsplaner i samarbejdede med jer  

 Samarbejde med foreningerne er et most- 

 Samarbejde med Forum og Landdistriktsudvalget er et gode vi bør værne 

om 

 Så har vi også, uge 42 ,juletræ, sommerlørdag, m.m.  

 Stisystemet har vi ikke fået sat på dagsordenen, det er så et spørgsmål om i 

synes det fortsat bør stå i vores udviklingsplan. 

 Lauget siger tak til alle for en dejlig periode  

   

 

  Orientering omkring økonomi stod Henrik for, Henrik efterlyste mere 

kontrol med vore midler. Der er ikke i vore vedtægter besluttet at vi skal 

have revisorer. Dette vil vi gerne ændre på.    
 INDKOMNE FORSLAG.  
      Ingen indkomne forslag 

 

Hanne Græns, Ulla S. Schmidt og Vivi Riggelsen  

Stod for valget.  Lauget består af 5 til 7 medlemmer    



      Opstillede kandidater til Lauget var og disse blev enstemmig valgt.   

     Peter Albeck 

     Mogens Madsen 

     Henrik Elkrog 

     Børge Jørgensen 

     Mia Bendorff 

     Agnes Nielsen. 

  Så Lauget har nu 6 medlemmer de næste 4 år 

 Ole takkede for god ro og orden. 

  Lauget takkede Hanne Græns for godt samarbejde i de forløbne år  

     Evt.  

 Vivi vil gerne hjælpe når vi går i gang med at lave velkomstfolder til nye 

borgere. 

 Skiltning til Himmark strand vil være dejligt såfremt det allerede stod oppe 

 Ved Nordborgvej så turisterne ikke behøver at køre ind i Vestetoften for at blive 

orienteret om at det ikke er den vej man kommer til stranden. 

                                                                              Referent Agnes Nielsen    

 

 

 Efterfølgende har vi fået Anneli Thy med som suppleant. Men såfremt der ikke 

kommer indsigelser vil vi flytte hende op som fuldgyldigt medlem  

 Så er du uenige i dette så ret henvendelse til Lauget på tlf. 40 98 92 89 

Kommer der ingen indsigelser tager vi det som en accept og så er Anneli 

fremadrettet medlem og vi vil så være 7 personer i bestyrelsen.   

                                                                               E´Svenstruplaug 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


