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Side 1 

 

Referat for bestyrelsesmøde d. 12-12-2013 kl. 19 

hos Mogens Madsen 
Afbud.: Ingen 

 

Orientering omkring valg i Landdistriksudvalget og almen information til de nye udvalgsmedlemmer v. 

Agnes. 

 

Hvem deltager i Landsbyforums møderne og hvad er det. Agnes informerede de nye medlemmer. 

Bestyrelse skal støtte mere op og deltage i møderne. Men Mogens deltager i møderne så vidt muligt 

ellers efter aftale. 

 

Nordals Landsbylaug har indkaldt til møde den 15. januar på Svenstrup Forsamlingshus . Det er vigtigt 

at deltage. Agnes er formand og på valg , men modtager genvalg. Mogens , Peter ( måske ) og Børge ( 

måske deltager på nuværende tidspunkt. 

 

Ny bestyrelse i lauget – konstituering : 

Formand : Agnes 

Næstformand : Børge 

Sekretær :  Mia 

Kasserer : Henrik 

IT : Henrik 

PR : Anneli 

 

Projekter i lauget : 
 

** PC for ældre / undervisning på Svenstrup Friskole:  

Arbejdsgruppen : Karin , Henrik og Mia 

Leje lokale på Svenstrup Friskole / Agnes snakker med Jens 

Vi har på nuværende  5 – 6 enten  bærbar eller stationær pc. Muligheden for at skaffe yderligere der 

tilstede. 

Opstartes hurtigst muligt efter  nytår. 

 

** Informationstavle på parkeringspladsen overfor forsamlingshuset : 

Kort layout skal til Grafisk Arbejde , bestillingstid ca. 14 dage. 

Kommunen har bevilget pengene , husk regning til kommunen. 

Tavlen bestilles nu, og opsættes i det nye år hurtigst muligt. 

Peter og Agnes tager til LM Sign. 

 

** Folder til ” Nye beboer i Svenstrup og omegn ” : 

På et tidligere møde tilbød Vivi Riggelsen at hjælpe med dette projekt. 

Peter er tovholder på projektet. 

Der kom ideer frem med at få skolens elever til at foreslå indholdet i folderen , måske kunne nogen 

elever lave den !!!! 

 

** Generation X ( Æ TOP SKRÅ ) : 

Aktivitetslokale ovenpå forsamlingshuset . 

Der skal afstemmes og gives skriftlig tilsagn med bestyrelsen for forsamlingshuset at det er ok og 

arbejde videre med projektet. Agnes er tovholder. 
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Side 2 

 

** Display til informationer i byen opsat på evt. skolens mur ved lyskrydset : 

Ideen tages op på Foreningsforumsmødet den 29. januar . 

 

** Infotavler om lokalområdet, 7 stk. placeret i lokalområdet : 

Vi har dem på engelsk. Agnes sørger for at vedkommende får 1200 kr for oversættelsen. 

Agnes tager kontakt til Connie, landsdistrikskoordinator om hun evt. kan hjælpe eller kender nogen 

som kan hjælpe med tysk oversættelse. 

Derefter skal layout udarbejdes og alle skal lamineres igen. Evt. nye rammer. 

 

** Badebroer : 

Er ansvaret vores eller har kommunen overtaget dette !!! 

Agnes finder ud af det og informerer lauget. 

Børge og Henrik er stadig tovholder på dette projekt. 

 

Arrangementer : 

 
** Foreningsforum den 29. januar på Svenstrup Forsamlingshus kl. 19.30 

Mia inviterer Jonna fra skytteforeningen til mødet. 

 

 

** Øl / vin smagning evt. den 28. marts eller den 4. april 2014. 

Anneli har en del kontakter og undersøger mulighederne. 

Emnet er på dagsorden den 14. januar. 

 

 

** Diverse : 

Datoer for laugmøderne i 2014 er fastsat. 

 

Hanne Græns skal have en afskedsgave fra lauget / Agnes sørger for dette. ( Evt. vin og chokolade ) 

 

Nordals Auto sponsorerer 500 kr. ved juletræstænding, Agnes sørger for bilag på dette. 

 

Lauget har fået E-BOKS. Der skal findes 3 personer med adgang til denne. Henrik har 1. adgang. 

Mangler de andre personer !!!!! 

 

Vi talte om at oprette et fælles drew til lauget, Henrik undersøger mulighederne. Det er vigtigt at have 

billeder og materialer et sted hvor alle fra lauget har adgang. 

 

Opdateret adresseliste laves og udsendes, det gør Mia. 

 

Kasserer. Ingen særlige bemærkninger 
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Side 3 

 

Næste møde.   
Dato : 14-januar-2013  

Hos : Mia 

Emner til dagsorden senest : 07-januar-2013 (senest 7 dage før møde) 

 

Foreløbige emner : 

 

Møde den 29. januar Foreningsforum 

 

Lindetræ i kirkeallen !!!!! 

 

PC  ældre 

 

Øl / vin smagning 

Referent.  
Mia 
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