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Referat fra bestyrelsesmøde d. 03-09-2014 kl. 19 på Stolbroladen 
 

 

Fraværende.: Børge og Peter  

Deltagere  : Agnes, Anneli , Mogens, Henrik og undertegnede. 

Gæster : Majbrith Josefssen, præsten i Svenstrup 

1. Referatet fra bestyrelsesmøde den 05. august blev godkendt. 

2. Orientering v. formanden : 
Brev fra Sydbank om at få styr på alle konti. Agnes og Henrik tager til Sydbank. 

Landsdistriksudvalget tager emnet ” Tilflyttere ” op. Arbejdsgruppe ( Vivi og Ulla ) er godt i gang og 

kan måske bidrage med input. 

Aktiviteter på tværs i kommunen og laugene skal fremmes, arbejdes for fremme af generationer. Vi har 

et projekt X ( Klublokale ovenpå Svenstrup Forsamlingshus ) Agnes og Karin har født ideen, der skal 

dannes en arbejdsgruppe og projektet skal i gang . 

Emnet kunst i kommunen : Der rykkes rundt på skulpturerne og deres placering ca. 2. år. 

 

3. Arrangementet ” ILDSJÆL ” :  
Blev meget kort pga.manglende tilslutning. Der var mødt ca. 15 personer incl. Lauget op. Vejret det 

regnede meget, men vi sad i tørvejr. Aktiviteterene var velrettelagt både ude og inde. Andreas Herman 

fortalte os alligevel om en del af skoven og dyrene, som var meget interessant at høre på. Vi fik kaffe 

og kage imens. Andreas fik sin betaling for ulejligheden og bøvlet. 

Hvad var gået galt : VEJRET var dårligt, informationsseddel som skulle uddeles på skolen var ikke 

blevet gjort. 

Ildsjæle pokalen blev ikke uddelt ej heller afsløret hvem det er . 

Karin har opgaven med at finde en ” SKØR ” pokal til dette arrangement. ( Vandrepokal ) 

Der blev besluttet på mødet at Ildsjælen skal afsløres ved fællesspisningen i uge 42 den 17. oktober. 

Der er givet 7 sponsorater til arrangementet. 

 

4. IT - ÆLDRE undervisning starter først den 10 september ikke den 3. 
september som skrevet tidligere. 

Bjørn kommer igen og hjælper med kan ikke være med fra starten pga. ferie.Der skal købes 3 nye pc 

samt nye kontorstole. Agnes og Henrik sørger for indkøb af dette. Aftalt lørdag den 6. september kl. 10. 

 

5. Badebroer : 
Forslag til optagning uge 39. Børge og Henrik koordinere dette. Agnes har pølser , ketshup og sennep 

til arrangementet. Skaffer selv ekstra folk. 

 

6. Infotavle på parkeringspladsen : 

Der er støbt og mangler nu opsætning af tavlen, som vil foregå uge 37. Mogens sørger for materialerne. 

Colorsign laver kortet, Agnes afleverer dette, skal være færdig til uge 42. 

Informationstavlen skal indvies ved fællesspisningen uge 42. 

Der skal findes en administrator af tavlen, som også har nøgle , og som folk kan kontakte når de har 

noget de gerne vil have på tavlen. Anneli vil gerne være repræsentant for lauget. 

Er et punkt pånæste møde. 
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7. Infotavler i lokalområdet : 
Der mangler stadig at få oversat til tysk. Ansvaret for dette er  nu afleveret til Anneli. 

Punkt på næste møde. 

 

8. Uge 42 ( Efterårsferien 2014 ) : 
Folderen skal være færdig til den 8.september og afleveres til kopiering senest den 9. september. 

Folderen skal være retur til lørdag den 13. september og til husstandsomdeling i uge 38. 

Omdeling sørger Børge, Henrik , Annelig og Mia for. Gamle ruter bruges igen. 

Da vi ikke kunne få forsamlingshuset den 12. oktober  til fællesspisningen blev det ændret til den 17. 

oktober, ellers er ugen fint fyldt op med arrangementer. 

Karin har lovet at tage ansvaret for maden ved fællesspisningen. 

Anneli og Mia tager imod bestillinger, samt Henrik styrer dem via banken. 

Anneli sørger for at folderen kommer i E Svenstruppe . 

 

9. Økonomi v. Henrik : 
5500 kr fra kommunen er ankommet . Der er 16000 kr. til indkøb af pc og stole, som nævnt tidligere. 

Formanden ønsker et hævekort.  Kassebeholdning er på 38000 kr. 

 

10.   STEN v. Himmark vejen : 

Agnes spørger HP om han kan hjælpe med flytningen. 

Agnes snakker med kommunen om vedligehold af hjørnet. 

Mia snakker med NAB og får en aftale om at stille container et andet sted. 

 

11.  Hjemmeside : Ansvarlig  Anneli og Henrik : 
Via INFOLAND skal der være link til lauget. Der arbejder på dette i øjeblikket. 

 

12.   Skal vi have et whisky arrangement i marts / april næste år ??? 
Punkt til næste møde. 

 

13.   Gårdspladsen ved Stolbroladen skal rengøres.  
Punkt på næste møde. 

 

 

REF.: MB 

 

 

 

  
 

Næste møde.   
Dato : 07-10-2014 hos Anneli  

Emner til dagsorden senest : 01-10-2014 
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