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Referat fra bestyrelsesmøde d. 16-06-2015 kl. 19 på Stolbroladen 

Afbud.: Ingen 

1. Referat fra bestyrelsesmødt den 19.maj 2015 : 
Godkendt 

  

2. Orientering v. formanden : 
Landsdistriksudvalget har bevilget 35000 kr.( 30000 kr. BMX bane v. skolen / 5000 kr. luftmelder 

tårnet ) 

Rengøringsdag i Stolbroladen. Agnes og Viggo  var der. Andre fra lauget kunne ikke da det var 

med kort varsel. Arealerne udvendigt trænger også. Agnes vil prøve at finde arbejdskraft. 

Histoisk arkiv vil hæve en flymotor op af vandet og vil gerne midlertidigt placere den ved 

Stolbroladen. 

Agnes køber flis til frugt træerne v. Stolbroladen, 

Velkomst folder : Klar til redigering mandag den 22. juni. Svenstrup Laug er med helt fremme. Der 

er andre som mangler at byde ind såsom  Danfoss og Linak. 

Planlagt at folderen også kommer på tysk og engelsk senere. 

3. Kaffe og fællesspisning den 6. juni 2015 : 
Kaffe om eftermiddagen, 51 var mødt op, der var ca. 4 lagkager over som ringridning fik til om 

søndagen. 

Fællesspisning om aftenen, ca. 100 mand super arrangement. Maden var super og der var nok til 

alle. 

Arbejdsopgaverne skal være mere i system til næste år så alle ved hvem gør hvad. Annelig og 

Dorthe laver liste på dette. 

De ting såsom velkomst og underholdning med mere skal være nøje tilrettelagt fremover i lauget , 

hvad der bliver sagt og hvordan. Dette for at alle ved hvad der sker og kan bidrage, også de små 

ting. 

For at lette planlægningen fremover købes der udstyr som der skal bruges til kommende 

arrangementer, som håndklæder, sæbe, viskestykker, karklude så vi altid har. Placeres i skabet i 

Stolbroladen. 

Under spisningen var der delt sedler rundt man kunne skrive sig på som en del af en arbejdsgruppe 

til fremtidige projekter.  

Mountainbike :  

Tanja Herum, Ugebjergtoften 11. Mob. 22587850 

Peder Holme, Egebjergvej 12. Mob 41904672 

Chr. Larsen , Nordborgvej 86, Mob 29495016 

Børge 

Agilitybane : 

Peter 

Agnes 

Bygninger : 

Agnes 

Anneli 
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Arrangementer : 

Tanja Herum, Ugebjergtoften 11, Mob 22587850 ( Underholdning til kaffebord/fællesspisning ifm. 

ringridning ) 

Anni Rasmussen , Egebjergvej 7, Mob 27522904 ( Underholdning til kaffebord/fællesspisning ifm. 

ringridning ) 

Anneli 

Mia 

Henrik 

By forskønnelse : 

Peder Holme , Egebjergvej 12, Mob 41904672 

Anneli 

Mia 

Anneli sørger for information i E Svenstrupper 

4. Uge 42 – Efterårsferien : 
Agnes indkalder til møde i uge 26. 

Fællesspisning om fredagen sammen med kåring af årets ” Ildsjæl ” 

Agnes vil høre om SUF og Brandværn vil lave arrangement om eftermiddagen. 

Agnes sørger for at booke forsamlingshuset. 

Agnes sørger for seddel til Jonny vedr. Uge 42 til uddeling i sommerferien. 

Folderen ” Uge 42 ” skal være færdig aller senest den 31. august. 

Indstillinger til årets ildsjæl skal komme nu. Anneli sørger for information i E Svenstrupper. 

Lasse Andersen udpeger en gruppe som vælger en af de indstillede personer, senest den 8. 

september. 

 

 

5. Økonomi v. Henrik : 
Kassebeholdning ca. 40000 kr. 

heraf 25000 kr. som kommunen har givet. Henrik undersøger hvad pengene er søgt til. 

 

 

 

6. Lidt af hvert under EVT : 
Sankhans / hjælp fra lauget : Mogens , Agnes og Viggo 

Bord-bænke sæt er sat fast og godkendt. 

Badebroer : Er oppe og det ser fint ud. Nedtagning planlagt ult. september. Der er møde i efteråret 

vedr. vurdering af ny bro og ansøgning. 

Internet  på forsamlingshuset : Tilskud til internet fra lauget og indtægt oveni for IT undervisning. 

Måske kunne lauget få et skab til pc. mm. 

Luftmelder tårnet skal afklares med ejer og bruger. De ansøgte 5000 kr. skal bruges til dette. 

Efterfølgende ansøges der penge til reparation og vedligehold. Agnes har opgaven 

BMX bane : Møde med og på skolen den 9 juli , skolen er meget interesseret i en agility bane til  

mennesker og lægger gerne jord til. 
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Mountainbike rute : Mange er interesseret bl. a. skolen og Andreas  Herman for at få nogen 

kilometer på den. Forslag til områder på ruten, Klingbjerg, Nørreskoven, Bitten Lunden, 

BærensMølle. Agnes kalder ind til møde . 

Åben bestyrelsesmøde i september : Forslag til dato den 21. september ved Stolbroladen. 

De små informationstavler skal oversættes til tysk. Peter og Mia har en hver som der spørges.Vi 

skal være færdig med dette hurtigst muligt. 

Dansk og Tysk skal i kasserne , engelsk på APP. 

På App kan der tilføjes yderligere tekst. Henrik hører om evt. Peter Møller har forslag til mere tekst 

at tilføje. 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 11-08-2015 

Hos : Stolbroladen 

Kaffe og kage : Peter ( hvis Peter forhindres så Mia ) 

 

Emner til dagsorden senest den 1. august 2015 

Referent.  
Mia 

 

 


