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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13-10-2015 kl. 19 i Stolbroladen 
 

 

Afbud.: Ingen 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde :  
Referater fra møde den 11. august og 21. september blev godkendt  

 

 

2. Orientering v. formanden : 
Weekend med åben foredrag mm på Gråsten Landbrugsskole, se tidligere fremsendt mail. 

Kommunen tilbyder blomsterløg , hvor man selv sørger for plantningen. Lauget har bestilt og afhentet 

1000 løg, som bl.a. placeres ved og i Himmark. 

Alle laug samt visionsgruppen indkaldes til møde i november. Vi hører nærmere. 

Mødet er nu fastsat til den 12. november, husk tilmelding. 

 

3. Uge 42 : 
Fællesspisning , antal tilmeldte på nuværende ca. 80 , der laves mad til ca. 100 

Karin står for maden, Agnes for 5 lagkager og Mogens for 5 lagkager til dessert. 

Øl , vand og vin klarer forsamlingshuset ( Lasse ) 

Lauget mødes kl. 15.30 og dækker bord , pynt mm. 

Tanja og Anni har lavet quis som underholdning ved spisningen 

Lasse har tjek på ildsjæl 2015. 

Anneli køber gave til både ildsjæl og Karin 

Krolf åbning fra kl. 16 til ca. 17.30. Mia deltager for lauget. 

Brandværn og SUF møder med 3 personer og spiller 

Arbejdsgruppen krolf møder også med 3 personer og spiller. 

Der var præmier til de bedste ( Mia ) 

Henrik køber øl og vand til arrangementet. 

 

 

 

 

4. Juletræstænding den 28. november 2015 : 
Torsdag den 26. november pakkes der poser hos Agnes. 

Henrik og Børge køber slik mm til dette. 

Værdien på poserne skal ca. være 20 kr. og der laves 90 poser. 

Agnes køber poser hos Dagrofa. 

Agnes køber æbleskiver, gløg, saft,sukker og marmelade. 

Vi regner med at kunne låne ovn ved Lissie igen. 

Viggo er julemand. 

Det er sidste år at Agnes og Viggo er julemand og julekone 

Agnes prøver at høre om Ina og Kenneth kunne have lyst. 
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Side 2 

 

Juletræ er igen i år sponsoreret af Ole Rasmussen 

Juletræet sættes op fredag formiddag den 27. november, Ole er orienteret. 

 

5. Kalender 2016 med møder : 
7.januar,1. februar ( foreningsforum ), 16. februar,15. marts,13. april, 10. maj, 8. juni, 16. august, 

13.september, 10 oktober og 10. november 

 

 

6. Foreningsforum den 1. februar 2016 : 
Agnes laver dagsorden til mødet den 17. november 

 

 

7. Status på igangværende aktiviteter  : 
Mountainbike : Lodsejerne er ikke særlig interesseret i ruterne langs markerne. Der arbejdes videre i 

gruppen. 

Der er 30000 kr. til forprojektering af ruterne. 

 

Ricks stensamling : Lauget afventer kommunens svar på indsendte projekt plan  og forslag. Agnes vil 

rykke om ca. 14 dage. 

Der skal holdes mere åbent , der skal laves en vagtplan af frivillige. Det uanset placringen af 

stensamlingen. Åbningstiderne skal være fastlagt til marts, og indgivet til kommunen for at komme 

med i folderen. Punktet er på dagsorden ved næste møde. 

 

Tilflytter folderen : Er stadig til korrektur hos kommunen. Agnes rykker. 

 

Luftmelder tårnet : Lodsejerne er ikke helt på plads endnu. Mere på næste møde. 

5000 kr. til luftmelder tårnet 

 

Krolf : Temperaturen er taget på krolf og det lover godt. 6 baner er klar til uge 42 . Derefter graves 

jordvarme ned i uge 43. Der afholdes møder i løbet af vinteren med SUF for retningslinjer og for a 

aftaler yderligere regler og retningslinjer for lokale , lån af udstyr osv. Der skal også deltages i møder 

med Stolbroladen. Opstart igen med nye baner 12 stk. så tidligt som muligt i foråret . Nyt arrangement 

vil blive lavet. 

 

8. Økonomi ved Henrik : 
Kassebeholdning 6800 kr. . Lauget skal lige være lidt forsigtige med økonomien , skal lige sikre at der 

er penge til tingene inden. 
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Side 3 

 

9. EVT. : 
 

Træerne ved Stolbroladen kunne trænge til en beskæring, måske kommunen kunne yde en hjælp til 

dette ( forslag Mia ) 

 

Vandforholdene ved dammen i Himmark, beskæring af træer ( Henrik og Børge  informerer at der er 

nogen i området som arbejder med dette ) 

 

IT på forsamlingshuset : 1000 kr. i leje pr. ½ år til forsamlingshuset. Er godkendt af lauget. 

 

Anneli foreslår der plantes flere blomster og træer i området, forskønnelse af området. Der var nedsat 

en gruppe som kunne arbejde videre med dette. 

 

 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 17.november 2015 hos Mogens 

Emner til dagsorden senest : 10-11-2015  

Emner : 

Åbningstider stensamling 

 

 

Referent.  
Mia 

 

 


