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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 08.marts 2016 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.:Henrik og Mogens 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. februar ; 
Referatet kunne ikke godkendes. Rettelse skulle laves i punkt 12 , en om formulering af teksten, som er 

gjort og referatet er gensendt til alle bestyrelse medlemmer. 

2. Ren by projekt den 12 marts : 
Alle ved hvad de skal gøre , kan ses i referatet fra den 16. februar. 

Ruterne laves når vi ved hvor mange der kommer. 

Lauget : Peter og Børge kommer ikke. 

Vi mødes kl. 9 ved Stoilbroladen. 

 

3. Ricks sten samling : 
Næste rengøring blev ikke aftalt. 

En del folk har henvendt sig og tilbudt at sidde vagt. Der afholdes møde hvor vagterne placeres efter 

ønske. Vagtskema medbringes til topmøde for at se om yderligere har lyst til at tage nogen vagter. 

Oprettelse af styregruppe regner vi med at det kommer når det er i gang. Vi ser lige tiden an. 

Anneli foreslog at kigge efter navne i gæstebogen og måske tage kontakt. 

Agnes foreslog en helside på hjemmesiden som godt nok koster 500 kr. 

 

4. Topmøde den 5. april 2016 : 
Forsamlingshuset er bestilt. 

Anneli og Agnes bager kage- 

Lauget : Dækker bord og laver kaffe og the. 

Henrik køber kaffe , Børge siger besked til ham. 

Servietter har vi. 

Mødes : 18.00 

Ordstyrer : Anneli 

Referant : Mia 

PC : Henrik 

Connie Skovbjerg og Christian ( Kommunen )kommer med et indlæg . 

Dagsorden er lavet , se denne. 

Printes og lægges på bordene. ( Anneli ) 

E Svenstrupper ( Anneli ) 

Veksel penge : Agnes 

 

5. Fællesspisning den 4. juni 2016 : 
Agnes får besked fra Lasse ret snart om de kan lave mad ellers vil Karin gøre det.  

Tjekliste er udarbejdet , der mangler måske nogle tilføjelser. 
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Side 2 

 

Anneli vil snakke med Dorte om nogle elever kan vaske op efter maden mod en betaling. 

Skaffe bagekoner og aftale : Mia 

Billetsalg : Mia 

Underholdning til fællesspisning : Tanja vil gerne , Anni spørges !!! ( Anneli go Mia ) 

Der betales 15 kr. for kaffe om eftermiddagen. 

Tovholder : Henrik 

Anneli kommer ikke den 4. juni, Børge er ikke med om aftenen. 

Punktet med på næste møde igen. 

 

6. Status på projekter : 
Krolf : Møde med SUF afholdes snart. Kommunen har sagt de kommer og udbedrer græsarealerne. 

Mountain bike : 1. rute er ved at være på plads. Der afholdes løbende møder. 

Tilflytterfolderen : Er nu ok og klar. Der undersøges om Universe vil sponsorere billetter ( Peter ) 

Måske kunne Svenstrup bogen også lægges i. 

Alle folk i de forskellige områder ( Svenstrup, Himmark og Tårup ) er ambassadører, det vil sige at alle 

kan melde ind til lauget når der flytter nye folk ind. Så de kan modtage en tilflytterfolder. 

Dammene ved Himmark : Intet nyt 

Infotavler , tysk oversættelse : Har vi fået gjort og den er sendt så alle i lauget har filen. Projektet 

sættes lige on hold indtil videre. 

 

 

7. Orientering ved formanden : 
Da Henrik ikke var tilstede, så havde Mia fået et par punkter med fra ham. 

Der skal vælges en ny kasserer : Agnes meldte sig som kasserer. 

Henrik ville få udviklingsplan færdig hurtigst muligt, så den er klar til  topmødet. 

Hjemmeside blev lige nævnt men ikke behandlet, punktet med senere. 

 

8. Økonomi ved kasseren : 
Der er kommet en regning fra forsamlingshuset på 1000 kr for IT leje. 

Henrik foreslog at bruge egenbetalingen til en del af beløbet og så hæve til kaffe og lignende på kortet ( 

Kvickly ) 

Agnes har egenbetaling på 500 kr som indsættes i banken. 

 

 

9. Evt. : 
Der er møde i Stolbroladen for alle laugmedlemmer og nordalsiske laug den 14. marts. Hvis I deltager 

kontakt Agnes for tid mm 

 

Møde i Nordals Idrætscenter den 17. marts : Emnet er det gode værtsskab, hvor der gives instruktioner, 

links og tips og ideer. Form for workshop. Peter og Mia deltager. 
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Agnes spurgte om resten af lauget havde noget imod at Vivi Riggelsen deltager i næste laugmøde for at 

se om det er noget for hende evt. at være med. Enighed om at det var en god ide. 

Møde i Landsbyforum den 19. april : Hvem kan deltage !! 

 

 

Anneli uddelte et forslag til huskeliste og tjekliste til såvel arrangementer som poster i bestyrelsen. 

Disse lister må der gerne tilføjes noter og informationer , ting som skal huske mm. Sendes til Anneli 

som vil lave samlet overblik som kan bruges i fremtiden. 

Agnes aflevere de vigtigste informationer til Henrik vedr. formandsposten 

Henrik afleverer de vigtigste informationer mm til Agnes vedr. kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Næste møde.   
Dato : 13-april-2016 

 

Vi fik ikke aftalt hvor næste møde afholdes, jeg foreslår Anneli og kan det ikke lade sig gøre så 

sig besked. 

Hos : Anneli 

 

Emner til dagsorden senest :  06.04.2016  

 

Følgende punkter kommer på : 

 

Evaluering af Ren by projekt 

Evaluering af topmøde 

Fællesspisning den 4. juni 2016 ( Årets bommert ) 

Uge 42 , fællesspisning + folder 

 

 

 


