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Referat fra bestyrelsesmøde d. 17-november 2015 kl. 19 hos Mogens 
 

 

Afbud.: Ingen 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. oktober : 
Referatet godkendt med en lille rettelse til teksten vedr. mountainbike og ny kopi er sendt til Henrik. 

2. Orientering v. formanden : 
Fortalte resten af bestyrelsen lidt om mødet den 12. november med visionsgruppen. 

IT undervisning er flyttet til forsamlingshuset . Agnes har arrangeret at Jydske kommer og laver en 

artikel om dette. God ide. 

Lauget skal i gang med de nye udviklingsplaner i det nye år. 

Arrangementet på Gråsten Landbrugsskole var en succes. Det blev etableret flere nye laug. 

Evt. Landsbypedel til arbejdet med at oprense dam i Himmark. Vandforbindelsen skal tegnes op og 

forklares til kommunen. 

Husk at få ” Indstilling til årets bommert ” med i december bladet ( Anneli ) 

3. Uge 42 og  Ildsjæl 2015 : 
Fællesspisning mm gav et lille overskud på 300 kr. Tilfredshed med arrangementet. Ca. 100 tilmeldte 

til spisning. Kåring af årets ildsjæl blev Agnes Nielsen som modtog vandregaven + ekstra gave og 

blomster. 

Krolf blev lige startet og afprøvet for ca. 30 personer som var mødt op. Tages op igen i foråret og der 

laves nye baner. 

 

4. Juletræstænding i byen den 28. november 2015 : 
Ole sponsorerer juletræet , som sættes op den 27. nov. kl.10 om formiddagen. 

Der pakkes poser den 26. november hos Agnes kl. 19.00 ( 90 stk. ) 

Børge og Mia kan ikke pakke poser. 

Anneli og Peter kommer ikke lørdag. 

Vi mødes lørdag kl. 14.30. 

Låner igen Lissies ovn og komfur til æbleskiver og gløg. 

Agnes og Viggo er julemand og dame for sidste gang i år. Agnes har et par at spørge om de vil 

overtage.  

5. Foreningsforum / Topmøde : 
Måske afholde et topmøde istedetfor i januar / februar. 

Det er nødvendigt med nye ideer for at kunne lave nye udviklingsplaner. Evt. få visionsgruppen til at 

komme igen og fortælle hvordan projektet forløber og hvor langt de er. Agnes spørger om de kan i uge 

6, foreningsforum er planlagt til den 1. februar og den annulleres. 

Foreløbig dagsorden laves til E Svenstrupper. Ide om at folk kan frivillig betale for kaffen evt. 20 kr. 

 

6. Vinsmagning i 2016 : 

God ide i april . Punkt med på næste møde i januar. Annelig undersøger emner vedr. vinsmagning. 
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7. Ricks stensamling : 
Der skal fastlægges åbningstider. Hvilke dage og 2 timers varighed.Lørdag er der ikke åbent. Der skal 

gøres rent i stensamlingen og det lille køkken som må benyttes. Anneli laver en åbningstavle med tider 

og dage. Det skal afleveres i det nye år for at komme med i informationerne på hjemmesiden. 

 

8. Økonomi v. kasseren : 
Kassebeholdning : 4000 kr.  Lauget har faste udgifter hen over året for 5500 kr. 

 

9. Status - Igangværende projekter : 
Mountainbike : Afholdt møde med kommunen . Hørup mountainbiker har meldt sig som interesseret i 

vores projekt med ruterne. Niels Warming er interesseret i projektety og er selv med ved ruterne ved 

gendarmstierne. 

Skov og naturstyrelsen er ikke med på der cykles alle steder. Lodsejerne er heller ikke med på ideerne. 

Bittenlunden er med på projektet og har givet lov. 

Evt. sort mountainbike rute ved den nye Alssundbro. 

Der købes ProCanera til brug ved ruterne. Cykeloplevelserne skal på facebook. 

 

Tilflytterfolder : Er ved at blive renskrevet af Henriette. Skulle være klar den 23. november og sendes 

til trykken derefter.Det er vigtigt at då den ud i.f.m. boomet på de nye arbejdspladser som flyttes her til 

området. Skal være færdig inden nytår. 

 

Krolf : Opstart i det nye år igen ( marts ) med at lave baner. Møder afholdes inden med SUF og 

Stolbroladen. 

 

Infotavler : Oversættelse til tysk vil blive færdig i januar. Så aftales der nærmere for renovering af 

tavlerne. 

 

Beskæring af træerne ved Stolbroladen : Evt. kunne vi få en landsbypedel til at gøre dette arbejde. 

Agnes hører kommunen om det er muligt. 

 

Børge og Henrik tager billeder af dam 1 og 2 i Himmark. Ved den ene mangler der hegn og den anden 

er der for meget buskads .Det skal fjernes. Vi skal have et overblik over dette . 

 

Forskønnelse af lokalområdet. Arbejdsgruppe skal nedsættes. Tovholder fra lauget er Anneli og Mia. 

 

Udviklingsplaner gennemgås den 7. januar til mødet. 

 

 

 

 

Næste møde den 7. Januar 

Hos Mia kl. 19 

 

Emner til dagsorden senest den 1. januar 2016 


