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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 07 januar 2016 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.: Anneli 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 2015 : 
Referatet godkendt 

2. Orientering v. formanden : 
Tilflytter folderen og tornyster skal være færdig her i Januar. Der skal findes en metode til at blive 

informeret om tilflyttere. 

Krolf holder opstarts møde den 20. januar 2016. 

Agnes sørger for og starte møder op med Stolbroladen og informerer. 

IT for ældre : Kontingentet sættes op efter ønske fra deltagerne fra 50 til 100 kr. Det ser ud til at der er 

et behov for undervisning måske kommer der flere !! 

Ricks Stensamling : Bliver i lokalerne på Egebjergvej indtil videre iflg. aft. med kommunen. 

Anneli laver åbningsplan og tider klar til den 9. februar. 

Mountainbike : Rød rute i Bittenlunden er der et GO for . Næste rute = blå arbejdes der på nu. Der 

afholdes en del korte møder. Forslag til møde med andre mountainbiker og andre cyklister på f. eks. 

Als. Evt. lave en klub. Der arbejdes fortsat med andre ruter. 

Flymuseum i Svenstrup er stoppet. 

Blomsterløg : Er sat forskellige steder langs Nordborgvej og et par andre steder af frivillige fra byen. 

Arrangemneter til 2016 : Vinsmagning, sommerfest / året bommert, Uge 42/ Årets ildsjæl. 

3. Evaluering af juletræstænding og juleposer/ julemand : 
Fra 2016 er Ina og Kenneth de nye julemand og julekone ved arrangementet. 

Næste gang laves der kun ca. 60 – 70 poser, evt. have en gardering med Fakta hvis der mangler poser. 

I stedetfor at pakke poser selv vil vi have tilbud fra Fakta hvad prisen er hvis de skal gøre det. Aug/sep. 

Der blev sponsoreret 500 kr fra Automester igen i år. Tak for det. 

Opvarmning af æbleskiver og gløgg klares uden kogeplader, det aftales på møde forinden hvor. 

 

4. Vinsmagning foråret 2016 : 
Lauget har forslag til dagene 8. eller 15. april 2016 

Anneli finder ud af hvilken dag , når hun har kontaktet emnet. 

Er et punkt på næste møde i februar. 

 

5. Status på igv. projekter : 
Mia spørger Karin om hun vil lave med til sommerfesten. 

Anneli får liste med hvem der gør hvad klar hurtigst muligt sammen med Dorthe vedr. sommerfesten. 

 

Beskæring af frugttræerne ved  Stolbroladen er gjort af Viggo og Agnes. Der mangler et blommetræ 

som er podet. Mia spørger Karl Arne om jan vil beskære dette træ. 
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Side 2 

 

De 2 dam i Himmark : Finn har gang i kommunen på den ene. Men det er et større projekt som koster 

mellem 40 og 60000 kr. Der skal lægges en ny ledning.Finn arbejder videre sammen med kommunen 

og kommer tilbage til lauget. 

Den anden her vil Børge tage billeder og se hvad der evt. kan gøres. 

 

Forskønnelse af lokalområdet : Evt. kummer eller små buske langs med Nordborgvej. Vi skal selv 

passe dem. Søge om planter og buske på mødet i Kær til 2017. 

 

Infotavler : tysk oversættelse er snart klar. Der aftales nærmere. 

 

Dag hvor der samles affald langs vejene i byen før konfirmationen den 20. marts. Det gør den 13. marts 

på samme måde som sidst. 

Info skal med i Svenstrupper både i februar og marts. ( Anneli ) 

Et punkt på næste møde. 

 

Udviklingsplaner skal laves efter topmødet den 9. februar. Aftalt møde en lørdag / søndag formiddag 

med frokost i Stolbroladen 

Henrik sender mail med foreslået datoer vi skal reagere på meget hurtigt. 

Anneli og Mia køber ind til en lille frokost. 

Mødet starter kl. 9, frokost kl. 12. Agnes tager snaps med !! 

Henrik tager kopi af gammel udviklingsplan med til alle ved mødet. 

 

6. Økonomi v. kasseren : 
Kassebeholdning 2390 kr. + har et tilgode v. Connie på 3063,50 kr. 

Agnes undersøger hvordan der skal købes fremover, når kommunen har givet tilskud. 

Henrik har fået nye COOP kort til Kvickly og KUN til Kvickly hvor de kun må bruges. 

Ved køb kan kort lånes ved Henrik. 

 

 

Næste møde.   
Dato : 16. 02. 2016  

Hos :  Vi glemte at aftale hos hvem . Mia skriver rundt og hører af. 

Emner til dagsorden senest : 09. februar 2016 

 Vinsmagning den 8. / 15. april 2016 

 Samle affald den 13. marts 2016 

 Sommerfesten , året bommert 2016 

Referent.  
Mia 


