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Referat fra bestyrelsesmøde d. 06- 11-2014 kl. 19 hos Mogens 
 

 

Afbud.: Peter og Henrik 

1. Referat.  
Referat fra bestyrelsesmøde den 07-10-2014 blev godkendt. 

2. Orientering ved formanden : 
Generation X starter op medio januar 2015. 

Udkigstårn mellem Stevning og Svenstrup er laugets på nuværende. Hvad vil vi bruge det til !!! 

Klippet Agnes notater ind i referat da der er mange datoer 

Kære alle, 

Som I sikkert er bekendt med arbejder Visionsgruppen på Nordals med at skabe rammerne for en natur- og 

oplevelsespark på Nordals. 

Med ansættelse af en projektleder i Sønderborg Kommune er der nu skabt muligheder for at gå i gang med en hvidbog, 

der skal beskrive mulighederne og angive løsningsforslag. 

Planen er at inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv og turisme-aktører til dialog om, hvordan Nordals i fællesskab 

løftes op i Danmarks bedste turisme-liga. 

Dialogen er også optakt til et borgermøde som er planlagt til den 4. december. 

I den forbindelse vil vi gerne invitere Landsbylaugene til et informations- og dialogmøde: 

Torsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

Dette var et utroligt godt møde med hvor der kom mange positive input til at arbejde for Nordals.  ( Jule hytter ) 

Anneli har alle detaljer med i aften. Men  

Hvad vil vi ?  

Generation X går i arbejdstøjet  

Møde omkring badebroer  d. 26 november kl 15 på Skovvej 2A i Sønderborg. 

Åben iværksætter cafe d. 18 november  

Møde på forsamlingshuset omkring skrot oliefyret projekt ZERO d. 20 november 2014 

AD. Hoc gruppe nedsættes omkring velkomstpakke 5 laug skal komme med et fællesoplæg  

Regner med at tage Vivi med i gruppen. 

D 30/31 januar arbejdes der med en højskoleweekend  for alle laug  

Pris per person 250 kr. med overnatning.  

Her vil jeg gerne have Anneli , Vivi, og andre med  

Ældrekonference på Christiansborg . Seniorliv i landdistrikterne på mandag . Der deltager vi 6 fra Sønderborg 

Opfordring fra formanden til at alle i lauget støtter op omkring arrangementer  

Den 4. december borgermøde 

Højskole weekend den 30. og 31. januar 2015, med efterfølgende arrangement på forsamlingshuset i Svenstrup fra kl. 13.00. 

Uddeling af ” ILDSJÆL ” ved Carsten Hansen 
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3. Evaluering af uge 42 : 
Stadig ikke mange til de enkelte aktiviteter, der tages op på foreningsforum i det nye år , om evt. alle 

aktiviteter skal samles til en dag med afsluttende fællesspisning, som er en succes. 

Fællesspisning om fredagen må siges at være et godt bud. Antal tilmeldinger 82 med et mindre antal af 

børn. Arrangementet løb rundt og gav et mindre overskud. 

Cykelturen om mandagen ingen deltager og onsdagen i Stolbroladen var der meget få deltager . 

Skytterne også meget få deltager. Søndagen på sportspladsen med SUF og brandværnet her deltog ca. 

25 børn og voksne. 

Antallet af folder skal være ca. 600 stk. til en evt. omdeling i området. 

Det var en succes med ” Ildsjæl ” og indvielse af infotavlen sammen med fællesspisningen. 

4. Infotavle på parkeringspladsen : 
Kontakt ved brug af tavlen er Gert Wonsild og Anneli Thy. Navne og tlf. nr kommer på tavlen (Agnes ) 

Borde og bænk i specielt matr. bestilles  ( Agnes ) 

Informationsskilt mangler. Bestilles ( Agnes ) 

5. Sten v. Himmark pladsen : 
Børge hører ad med ledninger osv., når flisepladsen til borde og bænke skal laves. 

Bord og bænk fra parkeringspladsen flyttes til Himmark.  

Containeren kommer ikke på pladsen mere, underskrift fra boligforening mangler endnu men er en 

form sag, da de har bekræftet vores ønske. 

6. Hjemmeside / Infoland : 
Intet nyt at bemærke 

7. Stolbroladen / Udearealer :   
Skab er på plads.  

Udearealerne er sprøjtet ved stenene. 

Beskæring af træ og trimming af græs mangler . Tovholder Mogens evt. med hjælp fra Viggo og Ole. 

8. Juletræstænding den 29. november , poser og gløg : 
Ole Rasmussen vil gerne sponsorere et juletræ . 

Proceduren er den samme som vi plejer , træet opsættes fredagformiddag. 

Slik : Børge og Henrik har købt. 

Indkøb af æbleskiver , gløg, saft, marmelade og flormelis ( Agnes ) 

Lave slikposer den 27. november hos Agnes . Mia og Børge kan ikke . Mogens , Anneli , Viggo og 

Henrik kommer. 

Julemand : Viggo 

Lauget mødes kl. 14.30 på pladsen , arrangement er kl. 15. 

HUSK annoncering i RADIO ALS. 

9. Foreningsforum 2015 og Borgemøde 2015 : 
Foreningsforum dato den 13.01. 2015. Agnes laver udkast til dagsorden , skal koordineres med andre 

møder. Forsamlingshus bestilles ( Agnes ) 
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Borgermøde fastsat til den 24.02. 2015 

 

10. Vinsmagning 2015 : 
Agnes prøver at få støtteforeningen til at overtage arrangement ved mødet i foreningsforum i januar 

2015. 

 

11. Mødekalender 2015 : 
Skal laves på næste laugmøde. 

 

12. Økonomi v. Henrik : 
Ingen bemærkninger da Henrik var fraværende 

 

EVT.  
 

Næste møde.   
Dato : 07-01-2015 

Hos : Agnes kl. 19 

Emner til dagsorden senest : 31-12-2014 

1. Foreningsforum den 13.01.2014 

2. Mødekalender 2015 

3. Generation  X 

Referent.  
Mia 
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