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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 07-01-2015 kl. 19 hos Agnes 
 

 

Afbud.: Anneli 

1. Godkendelse af referet fra møde den 06. 11. 2014 hos Mogens 

2. Orientering v. formanden : 
Vedlagte bilag blev sendt ud inden mødet. Kommentarer til dette bilag er tilføjet med rødt af 

referenten. 

Orientering ved / Agnes d. 07-01-15 

 

Iværksættercafe møde den 18 /11 -14 

Var et positivt møde hvor Anne Dominik fortalte om foreningens formål og hvor de gerne vil med 

iværksætterforeningen  

Der blev udvekslet erfaringer på kryds og tværs. 

 

Skrot oliefyret d. 20 / 11-14 afholdt af projekt Zero var godt besøgt og der var en god debat  

Projekt Zero var imponeret over standarten på Forsamlingshuset : Mødet var godt besøgt af et bredt 

publikum. 

 

Badebro møde d. 26 / 11-14 Henrik. : 

Mødet var en blandet fornøjelse, skal der forsikres, skiltes er det os selv som skal gøre dette ved 

hjælp af egen jurist. Kommunen vil ikke. Af de badebroer som er i kommunen er der nogen stykker 

som får kommunal op- og nedtagning af broer, de er dækket af forsikring og en del af 

omkostningerne som kommunen vil bære hvert år. Agnes tager dette op i LAG. 

 

Ældre konferencen på Christiansborg: der blev sat fokus på ældre i landsbyerne hvor vi bl.a. 

fokuserede på at vi ikke var udkants Danmark men der er behov for fokus på mulighederne så ældre 

kan blive længst muligt i deres lokalområde. 

 

Arbejdet i landsbyforums regi omkring fælles velkomstpakke er godt i gang kommer med på 

Højskole weekenden : ( Form for tornyster lignede pakke ) 

 

Generation X : her vil der efter d. 13/01 -15 blive nedsat en gruppe til at arbejde videre med ideen så 

den også kan blive realiseret.: Efter nyt syn på ideen blev der påpeget at der skulle være en elevator 

eller er ideen god . 

 

Højskoleweekenden er ved at være på plads og jeg har tilmeldt Mia, Vivi, Anneli og har sendt en 

forespørgsel til Kurt Knudsen om han har lyst til at være med derudover er Anne Dominik også 

inviteret. : Måske kommer Mogens også. 

 

Kulturarrangementet kåring af en ildsjæl og en iværksætter fra vores region er ved at være på plads  

Jeg har taget kontakt til de andre laug i Nordborg for at høre om de vil bidrage med f. eks kager til 

sønderjysk kaffebord.  

 

Vi havde søgt penge ved landdistriktsudvalget til 2 projekter  
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Side 2 

 

1 lyddæmpning i salen på forsamlingshuset har fået bevilliget ( 30000 kr. ) 

2 flere laug gik sammen og søgte om midler til folder for Iværksætterforeningen har fået bevillingen 

( 3000 kr + moms bevilget ) 

 

Vi skal have lavet et budget til Kultur omkring IT UDSTYR : Henrik har opgaven og den skal helst 

være færdig i januar måned . 

 

Omkring infotavle på P pladsen mangler jeg at bestille bord bænke sæt, gør dette i samarbejde med 

teknik. Agnes får bestilt. 

 

Har fået en henvendelse fra Himmark om at vi ikke gør noget for dette område ?    ( Dammen i 

Himmark ) 

 

Yderligere at tilføje til orientering ved formanden : 

Fotoklubben har henvendt sig om vi kunne hjælpe med at ansøge om penge. 

 

Agnes foreslog vi meldte os ind i den kulturelle fond , det koster pr. år 300 kr. og der er fordele idet. 

 

Stolbroladens tag drysser ned og der er en masse på jorden og det sviner. Skal drøftes, kommunen står 

for den indvendige vedligeholdelse. Hva`gør vi !!! 

 

3. Foreningsforum den 13. januar 2015  kl. 19.30 på forsamlingshuset : 
Mødes 19.00 ( Fraværende Anneli og Peter og Mia ) 

Mia har lovet og bage en pladekage til mødet og aflevere den hos Agnes ved 17 tiden. 

Kaffe, the, sukker og fløde / Agnes 

Der er styr på dagsorden  og det er den som har været udsendt i sidste E Svenstruppe. 

4. Landsbyhøjskole weekend den 30. og 31. januar 2015 : 
Deltager fra os : Agnes, Anneli, Vivi, Mogens ( måske ) og Mia 

Lørdag på forsamlingshuset fra kl 14 : Sønderjydsk kaffebord, Bagning af ” Gode råd ” på stedet, 

Mogens skaffer bagejern og bager måske Johanne, Børge har også bagejern, Agnes hører om andre 

også har lyst ved E sid skå. Surrib pakker fra slagter Nielsen, frugt fra Østergaard, kirkekoret kommer. 

Husk flag i byen. Der vil ske en masse i de par timer. 

 

5. Borgermøde den 24. februar 2015 : 
Emner på mødet foreslået : En fra visionsgruppen ” Natur og oplevelsesparken ” kunne komme og 

præsentere projektet. Et andet emner kunne være og præsentere ” Gråsten – æblet ” Tingene er endnu 

ikke fastlagt, Agnes forhører sig om repræsentanter kan komme. 

6. Generation X : 
Der skal nedsættes en gruppe som arbejder videre med dette ellers kommentarerne på vedlagt under 

punktet orientering fra formanden. 
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Side 3 

 

7. Infotavle på parkeringspladsen kort status : 
Info skilt mangler stadig , samt lys. Agnes tager fat i kommunen. 

Bord og bænke nævnt under , orientering ved formanden. 

 

8. Infotavler i lokalområdet ingen kommentarer da Anneli ikke var der. 
 

9. Infoland / hjemmeside , Anneli er tovholder men var der ikke. 
Anneli har været på kursus i infoland og det var godt. 

 

10. Evaluering af juletræstænding arrangement 2014 : 
Alt gik godt og det var hyggeligt. 

Viggo afpyntede juletræet den 31. januar . Tak til Viggo for dette. 

11. Mødekalender 2015 : 
Der blev fastsat mødedage for hele 2015 som følgende : 

7. januar 2015 

10. februar 2015 

10. marts 2015 

7. april 2015 

19. maj 2015 

16. juni 2015 

11. august 2015 

21. september 2015 

20. oktober 2015 

17. november 2015 

 

12. Økonomi v. Henrik : 
Har ikke kunnet kigge på banken da der har været problemer med NEM-ID. 

Har ingen overblik lige nu. 

 

13. IT – undervisning for ældre : 
Der betales nu et engangsbeløb på 50 kr. pr. sæson. Det var et foresalg fra deltagerne. 

Ny opstart den 14. januar 2015. 

Igen et stort ønske om at Poul fra kommunen kan komme og lære fra sig. 

 

Næste møde.   
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Dato : 10-02-2015 kl. 19 

Hos : Mia  

Emner til dagsorden senest : 04-02-2015 

 

Borgermøde den 24. 02. 2015 

Referent.  
Mia 
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