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Referat fra bestyrelsesmøde d. 07-04-2015 kl. 19 hos Agnes 

 

 

Afbud.: Ingen 

Referat.  
Referat fra bestyrelsesmødt den 10-03-2015 blev godkendt. 

Henrik har ikke fået referat , Mia sender kopi på mail. 

1. Orientering v. formanden : 
Agnes har haft møde med SUF / Karin og forsamlingshuset / Gert og sat E Topskå`på stand by 

indtil videre. Efter borgermødet med de mange gode forslag på BMX bane, agility bane til 

mennesker, ny hal, ungdomsklub på skolen og petanque bane mm er der tænkt i andre baner og et 

samarbejde med skolen. Anneli og Agnes deltager fra lauget. 

 

CAFE : C. rykker for videre handling. Lauget vendte dette emne og det ligger udenfor lauget 

område. Mia giver beskeden retur til C. 

 

IT er stoppet for nu og starter igen til september. Prisen er 50 kr. + 50 kr. til kaffe i sæsonen. Agnes 

sørger for kaffe til hver gang.Der ansøges igen om at få Poul fra kommunen ud som underviser, da 

det fungere fint. 

 

2. Årets landsby : 
Er det noget for os/ kan vi være med og opfylder vi emnerne. I år mener vi sagtens vi kan være med 

og der ansøges. Agnes skriver teksten og Annelig har billeder klar. Skal indsendes fredag den 10. 

april. 

 

3. Projekt ren by / forskønnelse den 18. april 2015 : 
Agnes : Køber rundstykker,juice små,ost, smør og marmelade. 

Henrik: Lauget er vært ved en øl eller vand til sidst. Henrik køber samme dag, når deltagerantallet 

kendes. 

Børge : Laver ruter 

Anneli : Bord til morgenmaden 

Alle : Tager kaffe eller the med 

Mødes på skolen kl. 9 

Gule veste : Peter hører om Arbejdernes Landsbank vil sponsorere. Agnes hører om 3F har nogel vi 

kan få. Ellers købes der gule veste. 

Engangsservice har vi. 

Evt. nedsætte en gruppe som kan lave næste dag med projekt ren by : Mia hører om Sonja M. vil 

være med i gruppen. ( Det var Sonja ikke  interesseret i ) 
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4. Fællesspisning den 6. juni 2015 : 
Anneli : Bordduge. 

Anneli : Karin vil gerne lave maden hvis hun kan . Hun skal spørges. 

Anneli : Spørg Dorte Johansen om de køber kaffe, the,is, vand , øl og vin som vi kan være med i. 

Anneli : Spørg Dorte Johansen om køkkenet er lejet  og bestilt til dagen. Karin vil nok gerne ind og 

bruge køkkenet fredag hvis muligt eller lørdag morgen tidligt. Aftales med Karin. 

Mia : Finder og aftaler med bagekoner . De afleverer lagkager i teltet kl. 14. på dagen. ( 12 stk. 

lagkager ) 

Anneli : Gave til Karin ( MAD ) 

Anneli : Spørge til salg af BOM / Dorte Johansen 

Agnes : Bestil og vinglas 

Anneli og Agnes : Underholdning ( ????? ) 

Anneli : E Svenstrupper og tilmeldingsbilletter ( Sende kopi til Mia ) 

5. Økonomi v. Henrik : 
Kassebeholdning : 17800 kr. 

Pris til bord + bænk ca. 8000 kr. , lauget skal betale de ca. 2000 kr. 

6. EVT : 
Mogens : Snakker med H. J. Hess vedr. grunden ved Ugebjergvej. 

 

Børge og Henrik : Borde og bænke til Himmark pladsen på hjørnet, evt. mærke med tydeligt SV . 

 

Mogens : Når nyt bord og bænke sæt er leveret , så skal det sættes fast , HE hjælper med dette. 

Mia kontakter Mogens når tingene er leveret . 

 

Anneli : Kontakter Connies skilte for at få lavt stor labels til bagsiden af informationstavlen. 

 

Agnes og Vivi : Mødes og laver et oplæg til velkomstfolder. Oplæget med på mødet den 20. april ( 

Landsdistriksmøde ) 

 

Luftmelder tårnet mellem Stevning og Svenstrup er overdraget til Johannes Good. Agnes kontakter 

han og hører om vi må benytte / bruge tårnet. 

 

Henrik : Badebroer opsættes enten den 4. eller 6. maj ( Uge 19 ). Henrik får hjælp af brandværnet. 

Vil andre hjælpe så kontakt Henrik. 
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Næste møde.   
Dato : 19-05-2015 

Hos : Mogens 

 

Emner til dagsorden senest : 13-05-2015 

Fællesspisning den 6. juni 2015 

Evaluering projekt Ren by / forskønnelse 

Uge 42 

 

 

Referent : Mia 

 

 

 


