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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10-04-2014 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.: Peter  

1. Referat.  

Godkendelse af referat fra møde den 13-03-2014 . 

2. Ølsmagning den 25. April. 2014 : 

Der er kun få tilmeldinger lige nu, men deadline er den 22. April. 

Anneli har fået en ølliste og ringer og bestiller øl på Kvickly. 

Benny vil gerne have projektor og lærred klar på dagen. 

Benny skal ikke køres hjem som han plejer. 

Tove ,  Claus og Githa hjælper. 

Agnes køber ind, brød , pålæg m.m. 

Annoncering i Radio Als 10 x før arrangement iflg. Anneli. 

Gave til Benny : Agnes spørger Bennys kone om forslag. 

Agnes, Anneli og Børge mødes den 23. april hos Agnes til det sidste kl. 19.00 

Vi mødes fredag den 25. april kl. 17.30. 

Madholdet starter kl.16.00. 

 

 

3.Informationtavle v. P-pladsen :  Tavle er bestilt, layout ligger i Guderup. Agnes rykker. 

Opsætning april /maj. 

 

4. Informationstavler i lokalområdet : Tysk oversættelse er ikke kommet videre. Agnes aftaler med 

Conny. 

 

5. Badebroer : Materialerne kommer først i maj v. Hans Peter Bonde. Vi skal have hjælp til at samle 

broen . Agnes samler en gruppe som samler den. 

Opsætning af broerne er den 24.maj - tovholdere   Børge og Henrik. 

 

6. Udviklingsplaner :  Mødet den 22. April i Kær : Mogens, Agnes kan indtil nu. 

Mia spørger Linda Maron , Hans Egon spørger Leif Melchior om de vil med til mødet. 

Linda Maron, Leif Melchior og Hans Egon deltager og Agnes har fået besked om tilmelding. 

De kører til Kær sammen i bil. 

 

 

7. Fællesspisning den 31. Maj 2014 :  Karin laver maden. Mia hører af hvor meget hjælp hun skal 

have. 

Karins menuforslag : Glaseret skinke , flødekartofler og salat. Dessert : Is . 

Agnes forsøger at skaffe lidt musik til om eftermiddagen. Hun kender nogen som gerne vil ud og spille 

lidt  . Lagkage arrangement om eftermiddagen. 10 stk.  Mia skaffer dem der bager. 

60 kr voksne, 30 kr børn fællesspisningen 

Er med på mødet den 12. Maj ved Agnes kl. 19.00 

Skolen kontaktes vedr. arrangement cykelsponsorløb af Anneli.( Helle Jørgensen ) 



E`Svenstruplaug 

     

 

 

Side 2 

 

Hjælpere til salg af bum og øl og vand. det sørger ringriderforening for. 

Alle i langet kan komme og hjælpe om eftermiddagen. 

Måske er der også brug for hjælp i køkkenet. 

 

8. Orientering :    

*Affaldsindsamlingen den 27. april er vi ikke interesseret i i år. 

Bestemt et godt emne til næste år, langet har det som emne til næste år. ( god ide at få det gjort inden 

Palmesøndag ) 

*Turismemøde på Elstrup Mølle. Var inspirerende for langet. 

*Demokratipuljen har penge igen. Forslag at ansøge om penge til nye pc m.m. Da de ikke kan 

opdateres mere, samt kontorstole til formålet. 

 

9. Økonomi v. Henrik :  Kassebeholdning ca 16000kr. 

 

10. Status  

*Infoland : Intet at bemærke 

*E-Top-Skå : Agnes rykker igen, da vi ikke har fået endelig afgørelse på skrift endnu. 

*IT for ældre : Det går rigtig fint. Erik fra kommunen er der 8 x. 3 headsæt er bestilt og kommer snart.  

*Folder " Tilflytter " : Møde den 23. April kl. 16.30 på skolen. Peter, Ulla og Vivi.  

*Peter Møller , stenen fra Karlsminde : Peter har taget billede af stenen og puttet i Agnes postkasse. 

Agnes kontakter kommunen. 

*Opstart planlægning uge 42 : Møde i april / maj. Anneli og Mia 

 

Husk at bytte rundt på punkterne orientering og økonomi på næste dagsorden 

 

 

Rf: Mia Bendorff 

 

 

Næste møde : 

12. maj hos Mia 
 

 Emner til dagsorden senest den 5. maj. 

 

 

Foreløbig dagsorden . 

1. Referat 

2. Evaluering ølsmagning den 25. april 

3. Fællesspisning den 31. maj 

4. Badebroer 

5. Status på informationstavlerne, store og små. 

6. Udviklingsplaner 

7. Uge 42 

8. Økonomi 

9. Orientering 

10. Diverse , sten Karlsminde, folder ” tilflyttere ”, IT ældre undervisning…… 
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