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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10-03-2015 kl. 19 hos Anneli 
 

 

Afbud.: Mogens 
 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. februar 2015 

2. Orientering ved formanden : 
Møde i landsbyforum den 20. april , se information med nærmere dagsorden. Opfordring til at alle 

kan komme til mødet. Tilmelding til Connie eller Agnes senest den 11. april. 

 

Har vi brug for en container til operation byforskønnelse / ren by. Vil vi lave et arrangement !! Der 

besluttes senere på mødet ved gennemgang af alle ideerne fra borgermødet. 

Kommunen vil stille container op og er også vært ved evt. pølser etc. 

 

Der kommer informations skilt ” I ” op ved informationstavlen. 

3. Evaluering af borgermødet den 24. februar 2015 : 
Stort fremmøde og vi er klar over at emnet ” Nordals Naturpark ” var trækplaster. Ideen kan bruges 

på andre møder. 

En ide var måske at kombinere foreningsforum og borgermøde. 

Alle ideerne som kom op på mødet er nu grupperet og sat i system, som igen er sat i over grupper , 

som der skal arbejdes med . Her bruges også de folk som har meldt sig som hjælpere. 

Referatet fra mødet samt oversigt på ideer mm kommer i E Svenstruppe 1. april. 

 

Første emne er ren by og byforskønnelse : Rensning af byen / grøfter mm. Fastsat til den 18. april 

kl. 10 . Mødes på skolen, inden vi begynder er der rundstykker.  

Annoncering kommer med i E Svenstruppe den 1. april. 

4. Fællesspisning den 6. juni 2015 : 
Vedr. : Lave maden , så har Karin sagt at hun gerne vil, emne nr. 2 Brian Andersen har også tilbudt 

at lave mad. 

Tovholder : Anneli 

Finde bagekoner : Mia 

Velkommen : Agnes  

Tilmeldinger ansvarlig : Anneli 

Emne til arrangementet om aftenen : Årets bommert !!! ( Agnes har forslag ) 

Tage et emne med til aftenen, f.eks  HVORDAN  får vi flere folk til at melde sig  og få flere til at 

komme til ude arrangementerne. 

Hjælpere til borddækning mm :  
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5. Uge 42 - planlægning : 
Tovholder : Agnes 

Lave folder : Mia 

Lave mad : Karin / Brian 

Fællesspisning dato : 

Andre arrangementer !! : 

Kåring af Ildsjæl sammen med fællesspisningen : 

 

 

6. Økonomien ved Henrik : 
Kassebeholdning : 18400 kr. ellers intet at bemærke 

 

7. EVT.  : 
Glemt at give vin til Ole  og Hans Peter for sponsorering og hjælp ved julearrangement. Agnes 

sørger for dette. 

 

HUSK at kigge på infoland : 

Svenstrupnordals.dk ( E Svenstrup Laug ) 

 

Mia har ringet til Poul Erik ( Vej og park kommunen ), vedr. bord og bænk til placering ved 

infotavlen. De er nu bestilt , mangler lige at få dato for levering og hvordan. Nærmere info følger 

når jeg har noget 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 07-04-2015 

Hos : Agnes 

Emner til dagsorden senest : 01-04-2015  

 

 

Referent.  / Mia 
 

 

 

 


