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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07-10-2014 kl. 19 hos Anneli. 
 

Afbud : Ingen 

 

 

Referat  :  Fra bestyrelsesmødt den 03-09-2014 blev godkendt. 

Orientering v. formanden :   
Punktet ” Juletræstænding skal med på møde i dag – tilføjet. 

Indbydelse til møde den 23. oktober i Nordalsidrætscenter vedr. Information og dialog møde. 

Naturoplevelsespark på Nordals, hvad vil vi med Nordals. 

Agnes har hjulpet med at skaffe penge til pjecer. 

Iværksætterforening er i gang, der ønskes også at holde møde med alle landsby laug. 

Agnes har købt vandrepokal til ” Ildsjæl ” 

Forslag om pokal til Årets ” BOMMERT ” evt. nyt initiativ. 

Uge 42 : 
Information uge 42hænges op på Nordals og Guderup ( Anneli og Mia ) 

Radio Als annoncering ( Agnes ) 

Fordeling af dage i uge 42 hvor lauget møder op. 

Agnes : Fredag den 10. Spegetti gudstjeneste. 

Mia : Søndag den 12. SUF og Brandværn 

Agnes : Mandag den 13. cykeltur 

Agnes og Mia : Tirsdag den 14. Skovens dag 

Mia :  Tirsdag den 14. Skytterne. 

Mogens : Onsdag den 15. Stolbroladen og farveladen 

Anneli : Torsdag den 16. Skytterne 

Mødes kl. 16 den 17. oktober og stiller borde op , samt borddækning ( Anneli og Mia ) 

Hvem kommer : Agnes, Anneli , Mogens og Mia 

Besked til Jens om at hjælpe ved borddækning m.m. ( Karin ) 

Duge lånes ved forsamlingshuset Lasse ( Mia ) 

Indkøb af kaffe, the og sukker ( Mia ) 

Gave til Karin ( Anneli ) 

Kage bestilles hos bageren når antallet kendes ( Mia ) 

Aftale nøgle , penge , kort og mad med Karin ( Mia ) 

Anneli sender kopi af folder ” Uge 42 ” til Henrik som sætter den ind på hjemmesiden. 

Øl , vand og vin står støtteforeningen for , Lasse ( Mia ringer ) 

Antal tilmeldinger gøres op mandag den 13. oktober, besked til Lasse, Karin og Agnes.  

Anneli får tilmeldinger via nettet fra Henrik( Anneli og Mia ) 
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Side 2 

 

IT undervisning : 
Opstart gik fint og der er kommet et par nye . Instuktører er Eva, Bjørn og Agnes. Poul fra kommunen 

er der søgt om igen og det er lykkedes. 

Der er købt 3 PC og 4 kontorstole samt 2 andre stole. 

Ingen undervisning i uge 42. Men der er giver lektier for . 

 

Badebroer : 
Er kommet op som aftalt i september. 

7 var at hjælpe og de fik pølser og vand. 

De samme broer kan komme op igen næste år. Måske skulle der søges om penge til en ny bro i første 

omgang. Blev enige om at møde op når kommunen indkalder til møde. 

 

Infotavle på parkeringspladsen : 
Den er sat og færdig. Indholdet ( Kort ) er også færdig , skal sættes op. Mødes for at sætte kort op 

lørdag kl. 9.  ( Viggo, Agnes og Mia gjorde det ) 

Agnes spørger Gert Wonsild om han vil være administrator 1, mens Anneli er nr. 2. 

Foreninger og skolen har fortrinsret på infotavlen. Privat annoncer henvises til E Svenstrupper. 

 

Info tavler i lokalområdet : 
Skal med igen på møde i marts / april 2015. 

 

Sten v. Himmark vejen : 

Børge har aftalt med Peter Møller og Gert Johansen at de kan hjælpe med at transportere stenen til 

aftalte plads.Vi mødes alle og ser på stenen inden. Vi får besked fra Børge. 

Mia aftaler med boligforening om ikke at stille container på pladsen mere. Der laves en skriftlig aftale. 

( Dorthe Berndt ) 

 

Hjemmeside / Infoland : 

Anneli har ikke hørt fra Connie med kursus i infoland. Anneli kontakter igen. 

Afventer Lasse Andersen , om de vil være med. 

Det er nødvendigt at lave en aftale inden Torben Sprenger holder. 

Stolbroladen : 
Gårdspladsen : Henrik sørger for at pladsen bliver sprøjtet for ukrudt. 

Skab til køkken : Agnes har skaffet et og sørger for det kommer op. 

 

Arrangement 2015 Whisky smagning : 

Udsat til 2016. Anneli spørger Halmhuset. Arrangementet vil blive i marts 2016. 
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Side 3 

 

Arrangement 2015 vin smagning : 
Uge 11 eller 12. 

 

Juletræstænding lørdag inden 1. søndag i advent 2014 : 
Juletræ : Mia spørger om Ole eller Jørgen kan sponsorere et træ til opsætning den 28. november 2014 

Indkøb af slik til godterposer : Henrik og Børge 

Indkøb til arrangement med på næste møde 

Godterposer laves den 27. november hos Agnes. 

Med i E `Svenstrupper og Radio Als ( Anneli ) ( OKTOBER  ) 

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

Historisk forening har overført 700 kr. 

Formanden ønsker et kreditkort, alle i lauget underskriver. 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 06-11-2014  

Hos : Mogens 

 

Emner til dagsorden senest : 01-11-2014 

Evaluering af uge 42, samt Ildsjæl arr. 

Infotavle på parkeringspladsen færdig alle aftaler på plads 

Sten v. Himmark vej 

Hjemmeside / infoland 

Stolbroladen / Skab 

Juletræstænding den 29. november 2014 

Foreningsforum 2015 , hvornår og hvordan 

Vin smagning 2015 

 

Referent.  
Mia 
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