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Referat fra bestyrelsesmøde d. 13-03-2014 kl. 19 hos Anneli 
 

 

Afbud.:  Ingen 

Referat.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. , 18. og 24. februar blev alle godkendt 

IT for ældre : Opstart en er rigtig god. Der var 6 personer tilstede første gang og mange hjælpere. 

Det fungerede fint. 

Eva underviser efter eget program mens andre bruger programmet fra ældresagen. 

Vi kan låne en medie kuffert af kommunen i en periode, den indeholder bl.a. pc, kamera og diverse 

andet udstyr. 

Agnes arrangerer repræsentant fra kommunen den 19. marts, som kommer og underviser i brug af 

borger. dk og nem – id. Prisen er 50kr. pr. time , pengene søges ved landsdistriktudvalget. 

Henrik køber yderligere 3 musemåtter , et USB stik til Anneli og 6 par headset som er nødvendig ved 

undervisningen. 

Måske arrangeres yderligere kursus i IT. Forslag til dette billedredigering, excel og word. 

Undervisere har tilbudt sig Claus Otten til billedredigering, Githa til excel og budgetter . 

 

INFOLAND : Henrik og Mogens roste et godt kursus i brug af infoland. Mogens kunne godt bruge en 

dag mere på dette. Er man helt ny på området er det nok for lidt med undervisning en gang. Henrik blev 

rost og nævnt af instruktøren for godt engagement. 

Lokalet hvor undervisningen foregår er for lille, da man ikke kan gå rundt og hjælpe hinanden. 

Der blev kigget på infoland, hvor Henrik kunne se at vores banner er forsvundet fra udviklingsplanen. 

Ny skal på . Agnes sender billeder til Henrik som sørger for at sætte det på hjemmesiden. 

 

Ølsmagning den 25. april 2014 :  Anneli har styr på tingene, og kontakter Benny for liste på de 

forskellige øl, derefter kontakt til Kvickly ( Bent ) som sørger for at få øl hjem til dagen. 

RadioAls skal annoncere ølsmagningen ( Anneli ) 

Det praktiske aftales på næste møde. 

Mia hører Tove om hun kan hjælpe med maden. 

Agnes hører Claus af om han vil hjælpe med maden. 

 

E-TOP-Skå : Tilsagn mangler stadig fra Gert og bestyrelsen for forsamlingshuset. Agnes rykker. 

 

Badebroer ved Karlsminde og Himmark : Bestilt følgende , komplet ny bro + 5 brofag / 

sektioner til renovering af den anden bro. 

Agnes rykker for termin på hvornår delene kommer . 

Når termin kendes så hyres hjælpere til dette projekt. Tovholdere er Henrik og Børge. 

 

Infotavle på parkeringspladsen : Layout ikke klar endnu, Agnes får afklaret dette hurtigst 

muligt, da tavlen skal op hurtigst muligt. Tavlen købes uge 12 , leverings tiden er 2 uger . Opsætningen 

gøres af lauget ( Agnes ) 

 

Infotavler i lokalområdet, nyt  layout : Tysk oversættelse er klar om ca. 3 uger. Derefter tages 

kontakt til Connies Skilte ( Jonna ) som skulle være god til opsætning af layout. ( Agnes ) 
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Fællesspisning den 31. maj 2014 : Yderligere med på næste møde. 

Mia hører Klaus og Hanne om de kan lave maden og evt. komme med menuforslag. 

 

Økonomi v. Henrik : Der var intet at bemærke. 

 

Evt. : 

 

Altid et punkt på dagsorden med  ORIENTERING  HUSK !!!!! 

 

Udviklingsplanerne skal ajourføres. 

Der er et møde vedr. udviklingsplaner den 22. april i landsbyforum, hvor der er 

mødepligt Agnes håber alle kan deltage. 

 

Peter Møller har ringet og rykket vedr. forslag til udsmykning med en sten på 

hjørnet ved Himmark vej. 

Agnes hører kommunen om vi må sætte stenen på soklen, som kommunen har 

lavet. Samt hører om vi flytte stenen fra stranden. 

Peter Albeck taget et billede af stene og sender til Agnes. 

 

26. marts er der møde vedr. brugen af lokaler i Stolbroladen. Lauget har et rum, 

som ikke bruges meget. Vi afventer hvad der kommer på mødet inden der gøres 

yderligere. Agnes deltager . 

 

Mia oplyste om ide om et nytårsbal på forsamlingshuset, som er kommet fra Tanja. 

Gemmes i IDE banken. 

 

 

  
 

Næste møde.   
Dato : 10. april 2014 

Hos : Mia 

Emner til dagsorden senest : 03-04-2014  

Emner : Ølsmagning den 25. april , badebroer, infotavler, fællesspisningden 31. maj, orientering, 

infoland, e-top-skå, IT for ældre, økonomi , folder for tilflyttere etc. 

Referent.  
Mia 
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