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Referat fra bestyrelsesmøde d. 13.april 2016 kl. 19 på Stolbroladen 
 

 

Afbud.: Peter 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. marts : 
Referatet godkendt +. referat med rettelse fra den 16.februar 

2. Evaluering af topmøde den 5. april  : 
For få fremmødte, vi må prøve noget andet. ( 19 personer ) 

Referat er lavet og sættes i E Svenstrupper ( Anneli ) Sendes på mail ( Mia ) 

Kaffe penge = 240 kr. 

3. Evaluering af ren by projekt den 12. marts : 
Fremmødte ca. 31 personer til både ren by og rengøring Stolbroladen. Arrangementet koster 

kommunen 500 kr. God måde at lave det på og planlægger samme måde næste gang. 

4. Fællesspisning den 4. juni 2016 : 
Tovholder : Henrik 

Tilmelding fra den 15. maj til 31. maj til Mia, som også laver billetterne. ( 70 kr. voksne og 30 kr. børn 

til/med 12 år ) 

Agnes holder øje med betalingerne på netbank. ( Mia kontakter for antal ) 

Karin skal have besked med antal den 1. maj. ( Mia ) 

Maden laver Karin og Lasse hjælper. 

Menu : oplyses ikke , men der skal huskes kylling.  

Dessert er som sædvanlig is. Antal is til Dorthe. ( Mia ) 

Hvis problemer med afhentning af is, kontakt Agnes . 

Vinglas : Agnes 

Ølglas er plastic købes . ( Henrik ) 

Servietter til eftermiddag og aften købes . ( Henrik ) 

Kaffe, the, fløde , sukker og saft købes og koordineres med ringridning Dorthe. ( Agnes ) 

Service til fællesspisning lånes ved plejecenter . Agnes 

Resterende service kopper, tallerkner til kaffe + the skeer lånes af forsamlingshuset. 

Duge har lauget. 

Kaffe pris om eftermiddagen = 15 kr. ( Vekselpenge Agnes ) 

Bagekoner 10 stk. , Mia aftaler  hvem og leverings tidspunkt. 

Der dækkes op til 100 personer , er der tilmeldinger udover det skal det meddeles til Dorthe. ( Mia ) 

Opvasken klarer lauget selv efter fællesspisningen. 

Lauget mødes på dagen kl. 13.00 ( Anneli kan ikke komme ) 

Gave til Karin og Lasse ( Mogens ) ca. 250 kr. til hver 

Gennemgang af tjekliste sammen med Dorthe ( Henrik ) 

Vi har pt ingen indstillinger til Årets bommert. 
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5. Badebroer : 
Tovholder : Henrik og Børge 

Opsættes den 1. eller 8. maj, i gang med at finde folk. Der gives en øl. 

 

6. Hjælp til Sank Hans ved Nygaard : 
Har endnu ikke hørt noget. 

 

7. Orientering ved formanden : 
Henrik opfordrer os til prøve at bruge fælles drew som oplyst på mail.  

Alle dokumenter skal ligge der og alle kan lægge dem ud. 

Agnes har indstillet Svenstrup som årets landsby, det bliver afgjort den 15. april og oplyst den 19. april 

på topmøde. 

Agnes har vurderet vi opfylder betingelserne. 

Der er udsendt reminder til laugerne for tilmeldinger til topmøde den 19. april. 

Fra os deltager Mogens og Agnes  

 

8. Økonomi ved kasseren : 
Den som giver kage til møde skal ikke betale for kaffe. Besluttet af luget på mødet den 13. april 2016. 

Banken flyttes til Arbejdernes landsbank som er tættere på og i lokalområdet. Besluttet på laugmøde 

den 13. april 2016. 

Kassebeholdning : 350 kr.  

5500 kr. kommer snart fra kommunen. 

240 kr. er udleveret til krolf til køb af flis og sand. 

 

9. Udviklingsplan 2016- 2015 : 
Tilføjelserne og rettelserne er lavet.  

 

10. Status på projekter : 
Ricks Stensamling : Mangler nogen endnu for at vagt planen hænger sammen. Møde med kommunen 

for at for indgangspartiet shinet up og malet. Udearealerne på siden og foran bygningerne ryddes op , 

bagved bygningen er privat grund. Der planlægges en officiel åbning når Flemmeing Rick kan . Ellers 

åbner den 1. maj. 

Mountain Bike : Første rute er klar og der er sat skilte op. Den næste arbejdes der på, som skal være 

klar inden indvielsen. Der planlægges officiel indvielse den 22. maj ved Himmerk Strand. 

Pæle og infotavler betales af kommune og naturstyrelsen. Niels fra kommunen er behjælpelig med 

tegning af ruter og lægge dem på nettet ( GIS )  

Der mangler blå og sorte skilte. 

Krolf : Har holdt møde med SUF og er enige om hvordan vi starter op. Kommunen kommer og 

udbedrer græsarealerne så snart vejret tillader det. Gruppen er påbegyndt at lave baner mellem 
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frugttræerne, som er muligt. Træerne graves fri og der lægges sand og træerne bindes op. Græs på 

banerne holdes af gruppen. 

Der sættes et stålskab op i ladeporten med kodelås på til køller og bolde. 

Infotavler: Henrik har tilføjet tysk tekst på layout og lavet nye opsætninger med større skrift, tilføjet 

SCAN CODE for at se mere takst på nettet og lamineret dem. De er blevet meget flotte. 

Henrik har skaffet plexiglas til dem hvor det skal udskiftes. Det vil blive gjort den næste tid og inden 

fællesspisning den 4. juni da der vil blive informeret. Der mangler en infotavle ved Alsingergården og 

vandværket, den er hos Agnes, og vil være et punkt på mødet i juni. 

Tilflytterfolder : Der opfordres til at alle melder ind ved nye tilflyttere. De vil få udleveret en 

tilflytterfolder pr. husstand. Der kommer info i E Svenstrupper igen i maj. 

Billeter Universe : Peter , Børge hører om han har spurgt. 

Fra friskolen : Morten spørges ( Mia ) 

Fra SUF : Karin spørges ( Mia ) 

Pakning af folder med på næste møde. 

Fra lauget værdikupon på fællesspisning . ( Mia ) 

Dammene ved Himmark : Intet nyt 

 

11. Evt. : 
Dagsorden til næste møde udsendes nu da Mia holder ferie til den 15. maj. ( Mia ) 

Varme bestilles ( Mia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Næste møde.   
Dato : 10. maj 2016 på Stolbroladen  

 

KAGE og KAFFE BØRGE 

 

Emner til dagsorden senest : Dagsorden laves nu da Mia holder ferie. 

Referent.  
? 

 

 


