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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17-06-2014 kl. 19 hos Mogens 
 

 

Afbud.: Peter 

Referat fra sidste møde : 
Referat fra bestyrelsesmødt den 12-05-2014 blev godkendt med rettelse til punktet ” Sten v. Himmark ” 

Agnes er ikke tovholder ” . Referatet er rettet og fremsendt til alle i bestyrelsen igen den 17. juni 2014. 

Orientering v. formanden : 
HUSK punktet skal være efter godkendelse af referat. ( Punkt 2 ) 

 

Årets by Stolbro inviterede til arrangement , som er afholdt. Agnes var tilstede og havde købt gave ( 

150 kr ) i jordbær . 

 

Lauget har fået 16400 kr. fra Demokratifonden til køb af stole og pc til IT undervisning for ældre. 

Agnes vil bede Bjørn om at hjælpe med indkøb af tingene. 

 

Evaluering af fællesspisning den 31. maj 2014 : 
Maden som Karin havde lavet har fået meget ros, super mad. Arrangementet har givet et overskud på 

793,65 kr. Ellers foregik tingene stille og roligt, der var nok hjælp mm. 

 

Badebroerne v. Himmark og Karlsminde : 

Der repareres og de sættes op hurtigst muligt. Agnes foreslog en flydebro til næste år, den koster 7000 

kr. pr. m.  

Vi afventer og ser Universeprojektet inden der ansøges om penge osv. Det kan ikke lade sig gøre at 

reparere yderligere på broerne, så noget skal gøres til næste sæson. 

 

Sankt Hans v. Nygård :  

Henrik og Mogens, måske Peter hjælper ved grilning af pølser. 

 

E TOP SKÅ :  

Projektet skal først med på dagsorden igen i 2015 

 

Infotavle v. parkeringspladsen : 

Mogens har fjernet asfalt så der kan graves. 

Kortet er lavet lidt om , da Mogens kom med en ide. Det nye kort afleveres Lone ( Land og By ) for 

opsætning af layout. Derefter laminering. Sideløbende med dette så starter Mogens + en hjælper med at 

grave. Agnes vil finde en der kan hjælpe. 

Selve opsætning kan være lidt vanskelig da målende skal være korrekte.Henrik og Børge hjælper til. 

 

Infotavler i lokalområdet : 

Connie har fundet en som kan oversætte til tysk. 

Layoutet skal sættes op og lamineres ( vandtæt ). Vi vil gerne bevare størrelsen på rammen. 

Agnes spørger Finn Bruncke om han vil påtage sig opgaven. 
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Side 2 

 

Uge 42 ( Efterårsferien ) : 

Besluttet : Fællesspisningen den 12. oktober selvom der er loppemarked på skolen, både lørdag og 

søndag. 

Hvem laver maden : Har spurgt Hanne og Claus Græns, men har ingen svar pt. Mia rykker for svar. 

Ellers vil Karin gerne lave maden igen . 

Hvem har bekræftet de er med i år : SUF, cykelklubben , Farveladen og Stolbroladen og 

Stensamlingen. 

Har endnu ikke hørt fra brandværn, skytteforeningen. 

Afbud fra : Rideskolen og præsten. 

Præsten spørges igen om hun måske havde lyst til arrangement fredag i uge 41 den 1o. oktober. 

Vi kører samme procedure som sidste år, folderen klar ult. august til kopiering, uddeling til husstanden 

i medio september så tilmelding til fællesspisningen kan nås. 

Hænge seddel op i forretningeren o lokalområdet ugen før. 

Vi skal huske at få det i Radio Als, Rundt om Stevning og E Svenstruppe. 

Anneli og Mia arbejder videre. 

 

Arrangementet ” Ildsjæl ” :  

Var oprindeligt fastsat til den 10. august, men er nu flyttet til den 17. august pga. andet arrangement i 

skoven ( Andreas Hermann ). Tidspunktet er fastsat fra kl. 13.00 til 15.00. 

Derefter grilles der hvor lauget er vært. 

Information sættes i E Svenstruppe. 

Mogens og en fra SUF kontakter alle foreninger , som skal foreslå på en ildsjæl. 

På næste møde den 5. august aftales de praktiske ting med indkøb osv. 

 

Økonomi v. Henrik : 

Ølsmagning den 25. april 2014 gav et lille underskud på ca. 900 kr. Arrangementet er godt og har fået 

ros, så det er ok. 

Kassebeholdning eksklusive bidrag på 16400 kr og 3000 kr er på ca. 25000 kr. 

Der skal købes lægter til broerne m.m., men der skulle alligevel være til lauget kan være vært ved  ” 

Ildsjæl ” arrangementet. 

 

Sten v. Himmark vej : 
Børge kontakter Peter Møller og oplyser at han gerne må flyttet stenen op på soklen på pladsen. Lauget 

er ikke en del af dette arrangement. 

 

IT ældre undervisning :  

Starter igen den 10. september 2014. Husk af få det i E Svenstruppe. 

Den kommunale medarbejder vil gerne komme igen og hjælpe. Agnes søger om godkendelse af dette. 

 

Folder ” TILFLYTTERE ” : 

Der mange der skal kontaktes for information, derfor er punktet udsat til oktober. 

 

EVT : 

 

Hjemmeside v. Torben Sprenger : 

Anneli og Henrik kontakter Torben for at høre status. Punktet er med på næste møde. 
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Aftalen om rengøring af køkkenskabe på Stolbroladen , samt oprydning rensning ved frugt træerne var 

oprindeligt aftalt til den 5. juni 2014. Aftalen blev aflyst. 

Ny aftale er : Børge kigger på træerne for at vurdere hvor meget der er og sender besked rundt. 

Køkkenskabene er blevet rengjort. 

Men hvis lauget ville finde et andet sted til vores ting !!!. 

 

Præsten vil gerne deltage i et af vores møder og vil blive inviteret til mødet den 3. september . 

Mødet er aftalt til at være på Alsingergården og Anneli sørger for kage. 

 

 

 

 

 
 

Næste møde.   
Dato : 05-08-2014 

Hos : Agnes 

 

Emner til dagsorden senest : 29-07-2014 

 

Ildsjæl arrangement den 17. august 2014 

Hjemmeside 

Referent.  
 Mia 
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