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Referat af bestyrelsesmøde den 11. august 2015 på Stolbroladen. 

Afbud.: Ingen 

 

1. Godkendelse af forrige referat fra møde den 16. juni 2015 :  

Godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

2. Orientering v. formanden : 

KROLF med som punkt på dagsorden : Mange har givet udtryk for hvorfor vi i byen ikke har 
krolf, Agnes har allerede søgt penge og undersøgt muligheder. Kravet er lukket huller på 
plænen. Placering af banen ved Stolbroladen er besluttet og banen ønskes klar hurtigst muligt. 

Hævning af flymotorer fra havets bund :  

Ide fra Jørgen og Christen Møller om at hæve motorer. Placering ved Stolbroladen eller andre 
steder i byen. Der er et forslag mere. Der er indsigelser fra nogen om at vi forstyrrer 
gravfreden. 

Spørgsmålet er skal de op af havet eller !!! Måske kunne vi begynde med at etablere et 
museum i byen med start med disse motorer. 

PÅ det åbne bestyrelsesm 

På det åbne bestyrelsesmøde den 21. september inviteres Jørgen og Christen Møller til at 
komme og fortælle om projektet. 

Info vedr. åben møde , Anneli sætter i E `Svenstrupper. 

MTB har haft en svær start. Visionsgruppen Tanja og Jan kan ikke være med. Andreas Herman 
melder også fra da det er udenfor hans område. Tanja Have kan pege på en hjælper. 
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Tanja Herum fra byen snakker med diverse folk for at få opgaven i gang. Næste møde afholdes 
mandag den 17. august. Agnes foreslår Astrid som kan hjælpe med bl.a. at ansøge ved 
lodsejerne. 

Bilag fra formanden vedr. nævnte emner : 

Bilag 1 

Referat fra Møde i MTB gruppen. Mandag d. 10 /08 15 

 

Deltagere.: Tanja Herum, Peder Holme, Agnes  

Forhindret Børge  

 

Agnes bød velkommen i gruppen og orienterede omkring planerne for en MTB bane  

Lauget har haft et møde med Nordals gruppen ved. : Tanja og Jan vore tanker blev positiv modtaget og de 

falder godt i tråd med tankerne omkring Nordals 

Men de havde ingen mulighed for at gå ind i gruppen, pegede på Andreas Herman som en evt. god 

samarbejdspartner. 

Agnes har efterfølgende kontaktet Andreas men vi er ikke hans målgruppe. Han henviste til Claus Slot 

såfremt vi vil lave noget af banen i Nørreskoven tlf. 40 30 73 63 e-mail.: kls@nst.dk 

Tanja Have har henvist til  

Per Lorentzen Per@ZGO.dk. Han sælger Seegways men har lang erfaring med moutain bike og andre 

sportsgrene i naturen. 

Christian Larsen henviste til MTB banen i Sønderborg 

Vi fik en god snak omkring tanker og ideer  

Tanja kontakter Per Lorentzen og klubben i Sønderborg  

Agnes tager kontakt til Sille for kortmateriale  

Peder er mere til det praktiske her kan vi få hjælp når Krolfbanen skal anlægges. 

Så nu ser det ud til at vi kan komme i gang. 

Næste møde i gruppen er mandag d. 17 kl. 19 hos Tanja.  

Agnes  

 

Bilag 2 

 

Hej som jeg har orienteret om er Krolf oppe ved Stolbroladen på plads  

mailto:kls@nst.dk
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Her er der brug for hjælp til anlægning  

Og vi ved ikke om vi får midler til indkøb af huller og udstyr 

Dette er søgt men vi får først en tilbagemelding i oktober  

Derfor må vi se om vi kan bevillige penge til huller  

Beløb ca.800,00 kr 

Bilag krolf regler  

 

Vi har fået en henvendelse fra Jørgen ? vedrørende de 2 flymotorer der var meningen at lokalhistorisk arkiv 

ville hjælpe med optagning m.m. de var med underskriver  

Da der kom indsigelser fra anden side omkring gravfred, sagde de fra nu bliver vi spurgt  

Mere orientering på mødet. 

 

MTB har været en svær fødsel 

Mandag aften har vi et forberedende møde og så regner jeg med at det går stærkt  

 

Uge 42 Stolbroladen er ikke med i år  

Holder vi torsdag som tidligere år eller vil i holde fast i fredag  

Torsdag møde med SUF  

Bilag medsendes 

 

Møde på Stolbroladen vedrørende vedligeholdelse inde som ude  

Onsdag d. 26 kl. 17  

 

 

 

 



E`Svenstrup laug                                

 

3. Uge 42 : 

Farveladen og Stolbroladen er ikke med i år. 

Cykelklubben er med  mandag med surprice. 

Skytteforeningen er med tirsdag og torsdag 

Nørreskoven , arrangementet flyttes til søndag og håber på flere børneforældre. 

Der arrangeres fællesspisning fredag, da Karin kun kan der , med underholdning fra brandværn 
og SUF inden . ( Forslag turnering i krolf ) 

Samtidig skal året ildsjæl udråbes ved fællesspisningen. Der er indkommet 2 forslag og 
yderligere forslag skal sendes til Lasse senest den 8. september og Lasse sørger for kåring. 

Agnes snakker med Gert om bookning forsamlingshuset . 

Teksten til folderen skal være klar senest den 31. august til at gå i trykken. 

 

4. Åben bestyrelsesmøde den 21. september kl. 19 på Stolbroladen : 

Bestyrelsen mødes kl. 18 og Agnes bestiller pizza. 

Service , kaffe køber Henrik 

Kage køber Mia 

The , servietter har vi. 

Agnes forsøger at få Jørgen og Christen Møller til at komme og fortælle, punkt på dagsorden. 

Vi skal sørge for at få de 1000 kr. fra kommunen. 

5. Informationstavlerne, tysk oversættelse : 

Mia har fundet en der vil lave oversættelserne men ikke før allersidst på året og det er ok. 
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6. Økonomien lige nu, vi har en kassebeholdning på 39000 kr. incl. de 25000 kr. 
 

7. Punktet KROLF tilføjet dagsorden : 

Hvordan startes der ? Vi skal samle en arbejds gruppe.  

Arbejdsgruppe : Hans Egon , Holme ( Egebjergvej ) Kirsten Kock, Ejvind Volf, Karl Arne ( 
Ugebjergvej ) Christian Espensen og Mia 

Mia kontakter Tommy ved Nordals Idrætscenter for gode tips og råd til banen. Mia indkalder 
til møde hurtigst muligt ved Stolbroladen. 

Agnes snakker med SUF / Karin om krolf kan være en del af foreningen SUF. 

Henrik køber et start sæt bestående af 12 køller og 12 bolde, ca. 4000 kr. 

Gruppen samles for at finde ud hvordan hullerne skal laves med låg på og i jordhøjde så 
græsset kan slås. 

Anneli skriver et stykke om at banen etableres hvor og hvornår i næste Svenstrupper. 

Vi satser på at banen er klar senest uge 42. 

8. Evt. : 

Stolbroladen har møde den 26. august, kommunen ønsker at vi selv vedligeholder  
udearealerne og det vil vi ikke. Mogens og Agnes deltager. 

BMX banen foreslået placeret på forboldbanen i hjørnet ud mod landevejen og op mod 
forsamlingshuset. Møde med skolen afholdes. 

 

Næste møde :  

Åben bestyrelsesmøde den 21. september ved Stolbroladen, forplejning er aftalt . 

Foreløbig dagsorden laves nu og bruges i E´ Svenstrupper. Ret til ændringer forbeholdes. 

Ellers emner senest den 14 september til Mia 

 


