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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10 februar 2015 kl. 19 hos Mia 

 

 

Afbud.: ingen 

1. Referat.  
Referat fra Bestyrelsesmødt den 7. januar 2015 til godkendelse : Ingen kommentarer 

2. Orientering ved formanden : 
Indstillet til Andelskassen ” Ildsjæl ” prisen. Karin Frost er foreslået og Agnes har lavet skrevet 

ansøgning og tekst om Karin. Ingen svar pt. 

 

Modtaget skrift fra Sønderborg kommune om der kan søges penge til lokale ildsjæle og til projekt 

zero. 

 

Webinar den 23. og 24. februar om indholdet i ansøgning af fondsmidler. Bedst brug af midler. 

 

Invitation til Landsby topmøde mandag den 9. marts til alle laug medlemmer. ( Minikursus , 

laugmøde + valg af 7 medlemmer til landsdistriks udvalget ) 

 

Forsamlingshuset bestyrelse, formand er Børge Nielsen. 

3. Evaluering af foreningsforum den 13. januar 2015 : 
Mange foreninger var fraværende, men havde meldt fra. 

Referatet vedlægges som Agnes har lavet. 

 
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.30 på forsamlingshuset  

 

I år var der mange afbud fra foreningerne 

Deltagende foreninger Forsamlingshus, SUF, Cykelklub, Jagtforening  

med flere.  
For lauget betyder det meget for vores arbejde at så mange som mulig 
er med til at præge udviklingen i Svenstrup, Himmark og Torup  
Tak for opbakningen  

 

Kort orientering fra Lauget.  

Det forgangne år. Vi har haft mange gode aktiviteter Ølsmagning, sommerfest, badebro, 

efterårs middag ildsjæl, uge 42, sten ved 
Himmark krydset juletræ 

         Uge 42 her tager vi kontakt til de berørte parter for evt. ændringer, 

da alle vore aktører ikke var med valgte vi at indkalde i stedet for.  
  

 Vi har fået mange midler hjem i året der er gået til bl.a. PC til ældre kursus, infotavle på P 

pladsen, Lyddæmpning på forsamlingshuset. 
m.m.  

Vi har også en del arbejde som ikke er afsluttet så som velkomstpakke 

 til nyankomne i vores lokalområde, GENERATION X vil vi forsøge  

 at realisere i 2015   
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Ud over vore faste arrangementer er der forslag til en svampetur 
Årets bommert, m.m.  

Bordet rundt fik vi en god snak Peter Møller fortalte lidt omkring 

 jagt og hvor mange dyr der måtte skydes i det forgangne år  

SUF mangler nogle ildsjæle til bestyrelsen så har du lyst så meld dig  
til Karin frost  

Der kom bl.a.  Forslag til en lysbilledaften.  
Men der er også mange andre aktiviteter: Her kun et lille udpluk. 
SUF har opvisning i Guderup hallen lørdag d. 14 marts kl. 10  

Ringridning d. 67 juni 

Der er byfest d. 26 september  

Tak for en god debat. 

 

Stormøde d. 24 februar.  Se invitationen andet steds i bladet Vi 
giver kaffen 

Så mød op for uden jer kan vi ikke lave alt det sjove og ej heller få  
en god aften.  

Vil du være med. 
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4.  Evaluering af højskole ophold den 30 – 31 januar 2015 : 
Vi skal skrive lidt hver især og sende til Anneli, som laver en fælles evaluering til infoland. 

Ellers evaluering , Anneli kunne ikke finde den røde tråd i gruppearbejdet  ” MAD ” måske forkert 

grebet an. 

Et spørgsmål var at se ind i fremtiden år 2050, svært at forholde sig til , skulel måske være en 

kortere horisont. 

Mogens se ind i år 2050, tænker meget på miljøet og hvor vi er !! 

Mia var i ” Affaldsgruppen ” gav god indsigt i hvad man kan gøre og hvordan det kan gribes an og 

hvor der kan findes ” regler ” . ( Infoland ) 

Landdistriksudvalget afholder en møderække som der kan deltages i, nærmere følger. 

” MAD ” gruppen afholder også møde , som annonceres senere. Skulle gerne have noget i gang til 

spejderlejren 2017. 

” Affaldsgruppen ” tiltag : Kommunen vil muligvis gerne stille container til rådighed i evt. landsby. 

 

 

 

5. Borgermøde den 24. februar 2015 : 
Afholdes forsamlingshuset , stå møde. 

Nordals naturpark, visionsgruppen kommer og viser præsentation ca. 1 time 

Kaffe, the og kage ( Agnes ) 

Oplæg til gruppearbejde : Anneli laver præsentation 

Agnes sender påmindelse til så mange foreninger + andre som muligt på mail. 

Omdeling af infosedler til alle husstande gøres, så alle er ude senest søndag den 15. februar. 

Lauget mødes kl. 18.00. 

Projektor er i forsdamlingshuset. 

Håndklæder, affaldsposer, viskestykker, karklude, håndsæbe , toiletpapir ( Mia ) 
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6. Økonomi v. Henrik : 
Kassebeholdning : 20600 kr. 

Lavet oversigt til kommunen på IT udstyr, som er købt : Modtaget 16400 kr. og køb for 18200 kr.  

Oversigt er sendt til kommunen. 

Husk at aflevere regninger og lignende som skal betales i tide til at betale til tiden. 

 

7. Generation X : 
Opbakning  / tilslutning, emne er med på borgermødet for at se interessen. 

Men projektet skal startes nu hvis god ide. 

Punkt på næste møde. 

 

8. Infotavle på parkeringspladsen : 
Mangler !!! 

” I ” skilt + lys 

Evt. flag til at vise ny info på tavlen. 

Borde og bænke  

 

9. Infoland : 
Oplæring i at gå på infoland på næste møde. 

Henrik og Anneli har ansvaret for infoland. 

Ideer, nye tiltag mm sendes til Anneli og Henrik. 

 

10. EVT : 
Velkomstpakken tilflytter :  

Modellen er et tornyster 

Der holdes løbende møder. 

Kursus i at skrive den slags tekst den 2. marts 2015, Vivi deltager. 

Folderen er i gul A5 format. 

 

Mia spørger Karin om hun vil lave mad igen i år og til hvilke af arrangementerne. 
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Næste møde.   
Dato : 10. marts 2015  

Hos : Anneli 

 

Emner til dagsorden senest : 03. marts 2015 

Evaluering borgermøde, 

Projekt zero 

Uge 42 planlægning 

 

 

 

 

 

 

Referent. : Mia 

 

 

 


