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Referat fra bestyrelsesmøde d. 05.08.2015 kl. 19 hos Agnes 
 

 

Afbud.: Peter, Henrik og Børge 

1. Referat : 
Referat fra bestyrelsesmøde den 17.06.2014 blev godkendt uden kommentarer. 

2. Orientering v. formanden : 
Agnes har at få de 5500 kr fra kommunen. 

Elektronisk display skal op i kommunen, hvor er ikke besluttet endnu. Agnes vil gøre alt for at få et i 

lokalområdet ( Nordals ). Agnes kontakter Dorte Johansen for at informere om dette, da vi selv har et 

projekt i gang. 

Der skal indberettes steder fra lokalområdet , til fotografen.Så der opbygges et arkiv med billeder. Der 

satses på aktiviteter med mennesker på. Eksempel uge 42 og ildsjæl. Agnes giver info videre. 

 

3. Arrangement ” ILDSJÆL ” den 17. august 2014 i Nørreskoven : 
Møde afholdt i ” Ildsjæl ” ( Mogens , Karin og Agnes ) 

Tilmeldinger fra foreninger mangler. Agnes sender info rundt igen . 

Der er kommet forslag ind til ” Ildsjæl ” 2014. Der også nedsat en gruppe som vælger ud i år . 

Gaven som har en værdi af 500 kr. fastsættes når personen er valgt. 

Karin sørger for en sjov vandrepokal. 

Andreas laver arrangementet i skoven, pris ca. 3000 kr. Sørger selv for de fleste hjælpere ellers må 

lauget træde til. 

Menu: Ringriderpølser og kyllingefileer, kartoffelsalat. 

Ringriderpølser køber Mia , når tilmeldingerne kendes . 

Agnes køber : Service, kaffe, the, vand og øl. 

Mia bager pladekage. 

Agnes snakker med Jens angående grillen, kul , optænding mm. 

Beregnet økonomi oversigt : 

Andreas : 3000 kr. 

Mad : 3000 kr. 

Pokal : 200 kr. 

Gave : 500 kr. 

 

Hver forening, som deltager giver et bidrag på 100 kr. 

 

4. Badebroer er opsat og ok. 
 

5. Sankthans arrangement hvor lauget hjælper med at grille pølser var ok 
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6. Infotavle på parkeringspladsen : 
Agnes hører den ” lille ” cykelklub om de vil hjælpe med at opsætning . 

Agnes kontakter Connies Skilte 

Mogens er tovholder. 

 

7. Infotavler i lokalområdet : 
Connie Skovbjerg sørger for oversættelse til tysk. Som så sendes til LM Design , der laver layoutet 
færdigt + laminering.  
 

8. Uge 42 status : 
Karin laver maden til fællesspisningen den 12. oktober 
Brandværn, SUF, cykelklubben, Farveladen , Stolbroladen har meldt ok til i år igen. 
Mia kontakter skytterne og hører om de er med igen. 
Folderne skal være klar til tryk sidst i august. 
Mia laver info og sender til Anneli , som kan komme i E `Svenstruppe i august. 
 

9. IT ældre undervisning  : 
Agnes sørger for at ansøge om at få Poul til at hjælpe ved undervisningen igen. 

Agnes sender info vedr. dette til Anneli , som får det i E `Svenstruppe . 

 

 

10. Laugets hjemmeside : 
Torben Sprenger har sendt mail til SUF og lauget med forklaring og info, men har ikke fået retur 

svar fra nogen. 

Torben forslår en ide og opbygning som kan bruges. 

Anneli og Henrik er lauget IT.  

Anneli skal på ” INFOLAND ” kursus. 

 

11.Økonomi v. Henrik blev sprunget over da Henrik var fraværende. 
 
12. STEN v. Himmark , punkt på dagsorden ved næste møde. 
 
 

 

 
Dato : 03. september 2014 kl. 19.00  

Hos : Stolbroladen ( Præsten er inviteret til mødet ) 

Emner til dagsorden senest : 28. august 2014 

Referent.  
Mia 
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