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Referat fra bestyrelsesmøde d. 13-02-2013 kl. 19 hos Agnes 
 

Afbud.: Ingen 

1. 
Referaterne fra bestyrelsesmøde den 14. januar og foreningsforum den 29. januar 2014 blev godkendt. 

Anneli sørger for referat fra foreningsforum kommer i E`Svenstruppe . 

 

2. 
Sønderborg kommune har ansvaret for alle badebroer i området fra 2014. 

Der er afsat penge til renovering af broerne i 2014 ( 600000 kr. ) + 500000 kr. til driften fremover. 

Der skal en vurdering til hvor meget der skal laves på vores broer, der kommer en repræsentant fra 

kommunen. Aftalt den 24. februar sammen med brolauget som er Henrik, Børge og Mogens. 

Vi ønsker ingen træben til broerne, men ben hvor de står på bunden ( Jern ) Helst så mange som muligt. 

Forsikring af broerne er fælles i kommunen. 

 

3.  
Undervisning af ældre på pc. Lokale er klar på skolen, det er et område på biblioteket, kaffe, 
kander m.m. er skaffet. 
Til lokalet skulle der også købes stikdåser, ben osv. som er gjort. 
Vi har lånt nogle bærbare af skole, samt at de sponsorerede pc èr fra Linak bruges. 
Der købes kinabøger som gives gratis til de ældre til egne notater. ( AGNES ) 
 
Agnes sørger også for lån af bøger på biblioteket til at bruge til at lave undrvisningsmateriale. 
Der er nedsat et udvalg som laver undervisningsmatr. ( Karin, Peter, Henrik, Mogens  og Mia ) 
Mødes den 18. februar hos Mogens kl. 19. 
 
Der også nedsat et udvalg til at fastsætte undervisningsdage ( formiddag / eftermiddag ) med 
varighed 2 timer. Samt lave en vagtplan , hvem møder hvornår til at starte med. Hen af vejen skal 
gerne findes en person som vil overtage dette ansvar med selve undervisningen. 
Udvalget er : Henrik, Børge, Peter, Mogens, Karin og Agnes. Der afholdes møde vedrørende dette 
den 24. februar kl. 19 hos Agnes. 
Husk evt. sedler til uddeling ved receptionen med mødetidspunkter for kurset. 
 
Den 1. marts afholdes reception og opstart  kl. 10.00 i biblioteket på skolen. Hvor der er 
mødepligt. 
Der serveres asti og lidt snack og ships ( Henrik ).  
Agnes sørger for glas til vinen. 
Agnes holder velkomsttale.  
Linak inviteres ( Anneli og Agnes )  
Anneli sørger for info til aviserne og radioals m.m. 
( Vi er tilmeldt radioals fra den 14. februar ) 
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4. 
E-Top-Skå mangler skriftlig tilsagn fra forsamlingshusets tilsynsførende ( Gert Wonsild ) for at 
kunne gå videre med at søge penge osv. 
 

5. 
Ølsmagning på forsamlingshuset den 25. april er en realitet. Benny Engelbrecht kan også. 
Forsamlingshuset er bestilt. 
Info kommer i E`Svenstruppe 2 x inden. 
Traktementet : Rugbrød og pølsebord som vi plejer. 
Listen på øl , som skal købes får vi af Benny. Øl købes på Kvickly. ( Anneli ) 
Prisen er fastsat til 125,00 kr pr. person. 
Tilmelding til Anneli og !!! 
Resten som der skal aftales er med på møde den 13. marts. 
 

6. 
Årets landsby skal vi ansøge !!! 
Vi blev enige om at vi ikke lever op til  punkterne der kræves endnu, som kunst i landsbyerne, 
brug af infoland og tilslutningen af vores aktiviteter . som nok er den vi bedst kunne leve op til. 
Men der er et stykke arbejde i at ansøge og vi blev enige om at vi gjorde det ikke denne gang. 
 

7. 
Økonomi : Intet særligt at bemærke. 
Fuldmagt til banken er underskrevet af os alle nu og sendes til banken. 
 

8.  
Evt. og diverse : 
Infoland : Oprettet Henrik, Børge og Agnes 
Der er kursus og erfamøde vedr. infoland . Henrik og Mogens deltager 
 
Fælleshjemmeside for alle foreninger : Torben Sprenger er endnu ikke kontaktet. 
 
Mia har tilmeldt lauget på Radio Als med formanden navn og adresse. Vi modtager et girokort 
snarest, men tilmeldingen er gældende fra 14. februar 2014. 
Prisen er 325 kr. / år. 
 
Peter Møller har fundet en flot sten på standen og foreslået den placeret på ” foden ” hvor 
skulpturen fra kommunen var placeret på hjørnet ved Himmarkvej. Agnes hører kommunen om 
vi må. 
 
Uge 42 : Annelig og Mia er tovholder. 
Der skal oprettes en forsikring som kun gælder i uge 42 ( Mia ) 
Måske en ide at afholde fællesspisningen fredag i uge 42 fra kl. 17 – 20. 
Skolen planlægger at afholde loppemarked over hele weekenden. 
Mia indkalder til opstartsmøde senest med udgangen af april. 
 
Info : Agnes er medlem af Landsdistriksudvalget for hele Nordals, suppleant er Peter Kristiansen 
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Næste møde.   
Dato : 13-03-2014  

Hos : Anneli 

Emner til dagsorden senest : 07-03-2014 til Mia 

 

Ældre på PC 

Badebroer - status 

Infotavle, som skal opsættes på parkeringspladsen 

Ølsmagning den 25. april 

E-Top-Skå 

De små infotavler i området 

Fællesspisning den 31. maj 

Referent.  
Mia  
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