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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12-05-2014 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.: Anneli 
Referat fra bestyrelsesmødt den 10-04-2014 blev godkendt. 

Evaluering af ølsmagning den 25. april 2014 :  

Økonomien viser ca. et underskud på 1000 kr. Indkøb : Ikke 2 spegepølser, kartoffel spegepølse var ok, 

Købt lidt for meget rullepølse. 

Kommentarer fra folk under ølsmagning at i år var der øl nok. Vi prøver næste gang at gøre glassene 

mindre. Agnes samler glas til næste arrangement. 

 

Fællesspisning den 31. maj 2014 : 

Karin kan bruge Dagrofa kortet til indkøb til maden iflg. Agnes 

Brug af køkken om fredagen den 30 maj aftaler Agnes med Lasse og giver Karin besked. 

Mia sender mail til Karin med information på nuvørende tidspunkt. 

Bagekoner : 10 lagkage er skaffet ( Mia ) – Lagkagerne afleveres mellem 14 og 15 i teltet. 

Mia bager en pladekage 

Indkøb: 

Kaffe, the , sukker og fløde ( Mia ) 

Musik !!! ( Agnes ) 

Folk til baren : Dorthe J. 

Is og slik : Dorthe J.  – Besked til Dorthe med antal is , når der kendes ( Mia ) 

( Mia henter alle is på Rema lørdag formiddag iflg. aft. med Ulla ) 

Vin , vand og øl : Dorthe J. 

Lauget mødes kl. 13 i teltet, borddækning mm. 

Kaffe og the skal laves til kl. 15.00 ( Lauget ) 

 

Badebroer v. Himmark og Karlsminde : 

Levering uge 20 til HP Bonde. 

Fagene er samlet, det er en stor fordel for os. Trapperne kommer fra Sverige. 

Opsætning den 24. maj kl. 10. Foreløbig 5 hjælpere. 

BEMÆRK : Svært med brandfolk da de har arbejdslørdag. 

Der grilles efter broopsætning i HImmark. 

Henrik  og Børge tovholder. 

 

E`Top`Skå : 

Tilsagn fra bestyrelsen på forsamlingshuset er nu givet skriftligt. Dokumentet  hos formanden. 

 

Infotavle v. parkeringspladsen : 

Tavlen er hentet og er hos Henrik. Beslaget til op/ isætning af tavlen er lidt anderledes end forventet. 

Det er nødvendigt at grave et hul og gå gennem asfalten, kommunen spørges om de kan hjælpe. 

Agnes undersøger hvem der skal kontaktes og giver Mogens besked. 

Lige nu ingen dato for opsætning af tavlen. 

Layout til tavlen , bykort mm, er nu hos Lone og bliver klar i indeværende uge. Anges giver besked når 

hun har det, så vi kan godkende. 

Opsætning af infotavle : Henrik, Børge og Mogens. 

 

Infotavler i lokalområet : 
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Side 2 

 

Den tyske oversættelse er endnu ikke klaret pga. mange opgaver hos Conny. 

 

Uge 42 planlægning : 

Der afholdes et opstartsmøde hurtigst muligt. 

 

Økonomi v. Henrik : 

Oprettet konto hos Kvickly , Henrik har 2 kort , som kan lånes ved indkøb. 

 

Orientering : 

Studietur til Svendborg : Kun Agnes kunne deltage den 24. maj 2014. 

 

Agnes har lavet ansøgning til kommunen om IT udstyr ( 2 PC og 6 kontorstole ) Har på nuværende 

ikke hørt noget. 

 

Agnes har også søgt og fået penge 3000 kr til arrangement ” Ildsjæle i Svenstrup ” som vi besluttede 

det skulle hedde. 

Arrangement den 10. august , som en del af jubilæet for lauget den 5. juni 2014 ( 5. Juni 1984 , se logo 

) Anneli kom med et emblem hvor hun gjorde opmærksom på dette. 

Agnes foreslog alle foreningsmedlemmer på cykeltur til Nørreskoven, en tur i skoven hvor Andreas 

Herman kan guide os til sjov og andre ting. Agnes kontakter ham. Nærmere om dette på næste møde. 

 

Lauget plejer at hjælpe ved sankt hans ved Nygård. Henrik, Børge og Mogens hjælper. 

 

Stolbroladen : 

Lauget har et rum , men det bruges ikke så meget. 

Men lauget skal hjælpe med at gøre køkkenet rent. Vi blev enige om den 5. juni kl. 10 for alle i lauget. 

 

Ved stolbroladen er det også nødvendigt at klippe græs ved alle frugttræerne. Vi kunne måske dele os 

og disse 2 ting. 

 

Konference v. kær :  

Svenstrup lauget var godt repræsenteret. Linda Maron, Leif Melchior og Hans Egon Bendorff deltog. 

Det var en meget spændende aften. En stor tak fra lauget til disse 3 . 

 

Sten v. Himmark vej : 

Soklen må godt bruges.  

  

IT for ældre :  

Kører super godt. IT mand fra kommunen kommer 10 gange og er en meget stor  hjælp. 

Agnes tager billeder og får udtalelser fra kursisterne. Dette skal i E `Svenstruppe denne gang. 

Agnes sender til Anneli. 

 

Folder ” Tilflyttere ” :  

1.møde er afholdt og den er i gang. Vivi Riggelsen har mange ideer og er et stort aktiv. 

Ulla fra skolen manglede ved første møde, Vivi kontaker hende og aftaler næste møde. 

Oplæg forventes efter sommerferien. 
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Side 3 

 

Udviklingsplan for Svenstrup lav kommer først i foråret 2015 

Næste møde.   
Dato : 17-06 2014  

Hos : Mogens 

Emner til dagsorden senest : 10-06-2014 (senest 7 dage før møde) 

 

Emner til næste møde . 

Evaluering af fællesspisning den 31. maj 2014 

Evaluering af broopsætning den 24. maj 2014 

Arrangement den 10. august ” Ildsjæle i Svenstrup ” 

Uge 42 

Infotavle v. parkeringspladsen  

Infotavler i lokalområdet 

Sten v. Himmark 

Folder ” Tilflyttere ” 

IT ældre 

 

 

Referent.  
Mia 
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