
E`Svenstruplaug 

     

 

 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. februar 2016 hos Agnes kl. 19.00  

 

Afbud : ingen 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 7. januar 2016 hos Mia 
 

2. Orientering ved formanden : 
Agnes ønsker at stoppe som formand i lauget. Vil stadig gerne være med i lauget . Agnes synes at der 

skal nye kræfter til da der er nogen som vil mere  og kemien ikke rigtig spiller. 

Lauget skal så have en ny formand !!! Henrik vil godt prøve kræfter med formandsposten. Lauget og 

alle i bestyrelsen skal generelt blive bedre til at byde ind på udfordringerne og opgaverne. Er man 

tovholder og ansvarlig så gælder dette indtil arrangementet eller opgaven er afsluttet. 

I landsbyforum arbejdes der på en fællesforsikring som dækker ansvar og ulykke, den koster ikke 

lauget noget og gælder for alle laug. Løssøre skal forsikres af lauget selv. 

Badebro er kommunen ansvar  og ikke løssøre. 

Der kommer Københavner på besøg i Augustenborg og omegn den 23. februar. 

Den 3. marts drager et hold til København hvor der laves sønderjydsk kaffebord og velkomstfolderen 

uddeles. 

HUSK mødet i Nordals Idrætscenter den 17. marts hvor vi kan lære noget om det gode værtsskab. 

Husk tilmelding. 

Vedr. Forårsrengøring i landsbyerne, det udsendes og hver landsby oplyses, men rengøring er ikke 

samme dag  men individuelt. 

3. Ren by i Svenstrup , Himmark og Torup : 
Anneli retter tekst , dato mm og sætter i E Svenstrupper. 

Der er samling ved Stolbroladen kl. 9 til rundstykker og kaffe. Stolbroladen har rengøring samme dag . 

Tilmelding til Agnes senest den 10. marts, ses i E Svenstrupper. 

Agnes sørger for rundstykker, ost, smør og marmelade. 

Henrik køber øl og vand , kaffe. 

Service har Stolbroladen. 

Container  sørger kommunen for , Agnes ringer. 

Opsamler, gule veste, poser mm har vi. 

Ruterne hvor man skal samle op inddeles når vi ved hvor mange der kommer. 

 

 

4. Ricks stensamling : 
Åbningstiderne er fastsat til tirsdag og søndage hele året fra kl. 13. til 16. 

Anneli har lavet en vagtplan hvor folk kan skrive sig på . 

Der skal oprettes en styregruppe ,som varetager vagtplan, rengøring, aftaler fra skoler og nøglerne mm. 

Håber der måske er nogen udenfor byen som også er interesseret i dette. 

Anneli sætter tekst med opfordring i E Svenstrupper. 
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Flemming Rick som er familie vil godt deltage og bruge noget tid på dette, måske fortælle om stenene. 

Men Flemming bor på Sjælland. Aftales nærmere. 

Der skal gøres rent i lokalerne så de er klar til åbningen, derefter skal montrene også gøres rene, men 

det skal vi først have instruktion i. 

Måske kan dem som har vagterne også gøre lidt rent. 

Rengøringsmidler levere kommunen. 

Lokalerne gøres rent første gang den 27. februar kl. 9. Foreløbig kommer nogen fra lauget. 

 

        5 . Vinsmagning 2016 : 
Afholdes ikke i foråret , det tages op om det kan blive i efteråret. 

Anneli har et emne til dette arrangement som er ” Hverdags vine som er til at få fat i ”, har et 

samarbejde med Jan fra Kvickly som også sørger for at have vinene hjemme til køb.Kvickly kan også 

levere en maden . Ideen kunne være at afholde dette en lørdag eftermiddag med et lille måltid 

bestående af lækkerier til vine. 

Punktet er med på mødet inden sommerferien i juni igen. 

 

6. TOPMØDE den 5. april på Svenstrup Forsamlingshus kl. 19 : 
Agnes hører om vi kan få forsamlingshuset . Meget hurtig besked inden der kommer noget i E 

Svenstrupper. 

Anneli sørger for E Svenstrupper 

Emner til mødet : 

2015 året der gik , hvad har vi gang i , udviklingsplan, emner som der skal arbejdes videre med bl.a. 

byforskønnelse og luftmelder tårnet. 

Hvad vil vi fremadrettet! 

Hvad kan kommunen hjælpe med ! 

Hvad kan vi selv gøre ! 

Hvordan kommer vi derhen ! 

Hvem vil hjælpe ! 

Lidt om følgende igangværende projekter : 

Vivi : Tilflytterfolderen 

Tanja og Peder : Mountain bike ruterne 

Kirsten : Krolf 

Endelig dagsorden udarbejdes på næste møde den 8. marts  

 

7. Udviklingsplan 2016 skal laves den 20. februar : 
Lauget holder møde den 20. februar  på Stolbroladen. 

Mødes kl. 9, afslutter senest kl. 13. 

Lauget giver en lille frokost. 

Annelig og Mia sørger for frokost. 

Kort til indkøb har Mia. 

Agnes har projektor med. 

Henrik sørger for kopi af gammel udviklingsplan mm. 
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8. Kaffebord og Fællesspisning den 4. juni 2016 : 
Karin er blevet spurgt om har lyst til at lave maden. Hun har svaret hvis der ikke er andre så vil hun 

godt. 

Agnes spørger støtteforeningen om de har lyst ( Lasse Andersen ) 

Tjeklisten til arrangementet skal færdiggøres. Anneli  

Anni og Tanja spørges om de vil lave underholdning igen i år. 

 

9. Infotavler oversættelse TYSK : 
DS som oversætter til tysk vil gerne have lidt mere for det da arbejdet var større end planlagt. 

Forslag : 2500 kr istedetfor 1400 kr. 

Lauget er nødt til at sige ja til dette. 

Oversættelserne vil komme på fil eller USB 

 

10. Bruger af Stolbroladen : 
Der har været møde på Stolbroladen og vedr. Stolbroladen  den 16. februar. 

Der kommer kodelås på toiletterne. Agnes sørger for dette. 

Krolf rengører toiletterne i sommerhalvåret og Farveladen i vinterperioden. 

Græs og træer er lauget og krolf ansvarlig for. Der skal findes ud af hvor meget kommunen vil / kan 

hjælpe med.  

Vi vil gerne have flis rundt ved træerne for at holde det pænt .Måske kan dette gøres af nogen i 

nyttejob. Agnes hører kommunen. 

 

11. Status projekter : 
Krolf : intet nyt 

Dammene ved Himmark : intet nyt 

Mountain bike :  Bittenlund er på plads, der arbejdes videre. 

Tilflytter folderen : Der lægges sidste hånd på dette inden trykken. 

 

12. Økonomi ved Kasseren : 
Kassebeholdning : 900 kr. 

Kommunen mangler stadig at sende penge til os  5500 kr. for 2016 og ca. 3000 kr. ( Mountain bike 

penge ) 

Betalingssystemet hos kommunen er nede, men vi har brug for pengene og mangler dem. 

Agnes tager fat i Conny igen. 

 

13. EVT. : 
 

Mia foreslog at mødet flyttes da der er møde i Nordals Idrætscenter.  

Mødet afholdes istedetfor den 8. marts . 
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Næste møde.   
Dato : 08-03-2016  

Hos : Mia 

Emner til dagsorden senest : 01-03-2016 (senest 7 dage før møde) 

Referent.  
Mia 

 

 


