
 

E`Svenstruplaug 

 

     

 

 

Side 1 

 

 

 

 

 

 

Referat/Dagsorden for Bestyrelsesmøde d. 14-01-2014 kl. 19 

hos Mia 
 

Afbud.: Ingen 

Referat.  
Referat fra Bestyrelsesmødt den 12-12-2013 blev godkendt 

Foreningsforum den 29. januar kl. 1930 
Dagsorden sendes til foreningerne og diverse andre. ( Agnes ) 

Henrik køber til kaffe mm. 

Forsamlingshus er bestilt. 

Kopi af dagsorden sørger Mia for. 

” POST IT ” til mødet ( Agnes ) 

Vi mødes fra lauget kl. 18.45 

Emne til mødet : Oprettelse af idebank. 

Uge 42 evaluering under mødet , samt opfordring til nye ideer, ansvarlig Mia 

Ordstyrer : Anneli 

Referent : Mia 

 

Lindetræ kirkealle : 
Regning ikke godkendt, beløbet er større end aftalt ( Agnes ) 

 

Ældre PC : 
Karin, Agnes og Mogens sankker med skolen ( Jens ) om lokale. Mangler !! hvad skal yderligere 

gøres!! 

Mia sørger for mob. Nr. på IT skolen ( Hans Jørgen Petersen ) Det er sendt på mail til Agnes 16.januar. 

Mogens er tovholder på projektet, vi skal også finde en yderligere som vil styre undervisning og 

åbningstiden. Mulige emner : Gert Wonsild, Kaj Nielsen 

Opstart officielt : 1. marts 2014 kl. 10. 

Information på dagen at Linak har sponsereret 4 pc til projektet. 

Anneli sørger for at det kommer med i E`Svenstrupper. 

Tilmelding til ældre pc til Mogens. 

 

Øl / vinsmagning : 
Ølsmagning blev besluttet i år, måske whiskey i 2015 og så vin smagning i 2016, da det kræver nogen 

mere planlægning. Anneli arbejder videre med disse arrangementer. 

Agnes kontakter Benny Engelbrecht og hører om han kan komme til ølsmagning enten den 28. marts 

eller 4. april. 

 

Elektronisk infotavle på skolen : 
Skolen er meget interesseret i projektet. Dorthe J. er i gang med priser, type osv. 

Lauget kontaktes. 

 

Infotavle på parkeringspladsen v. forsamlshus : 
Kort på lokalområdet er afleveret til Grafisk Arbejde, som laver layout. 
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ML – Sign kontaktes for bestilling / levering af tavlen. 

 

Infotavler i lokalområdet : 
Engelsk oversættelse er lavet og Mette er betalt ( 600 kr ) 

Agnes kontakter Connie for hjælp til tysk oversættelse. 

 

Informationsfolder til ” Tilflyttere ” : 
Skolen vil gerne hjælpe med ideer osv. De skal bare være færdig med Teaterprojekt først. 

Peter er tovholder. 

 

Infoland ( Hjemmeside ) : 
Ønske om en fælles hjemmeside for lokalområdet, evt. med link til lavets hjemmeside, hvis mujligt. 

Link : Svenstrupnordals.dk 

 

Kasserer – Økonomi : 
Sydbank har sendt ny fuldmagtsgodekendelse. Henrik udfylder mest muligt og alle underskriver på 

næste møde. HUSK BILLEDE TIL DETTE: 

Flere skal have fuldmagt. Agnes er nr. 2. 

 

EVT. : 
Agnes oprettes til E-BOKS 

Agnes sender info til kommunen om ny bestyrelse for at få de 5500 kr. 

 

 

Næste møde.   
Dato : 13-02-2014 

Hos : Agnes,  

Emner til dagsorden senest : 07-02- 2014 til Mia 

Referent : Mia  
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