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Side 1 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 10-05-2016 kl. 19 på Stolbroladen 
Afbud : Mia, Børge, Anneli, Mogens 

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 13. april 2016. 
Referatet godkendt 

2.  Fællesspisning den 4. juni 2016 : 
 Gennemgang af tjekliste, se referat fra den 13. april 

Tjeklisten blev gennemgået og opdateret. 

 

 Indstillinger til Årets bommert 

Der er ikke indstillet nogen så der bliver ikke nogen udnævnelse i år  

 

 Infotavler information: 

Alle 6 infotavler er opdateret med Dansk, engelsk og tysk samt QR kode til hjemmesiden og 

alle er nu lamineret. 

Al information på tavlerne (DK, EN, DE) samt 2 dokumenter (kun DK) med ekstra historie er 

tilgængelig på hjemmesiden. 

 

 Årets landsby : 

I den forbindelse følger der nogle glæder med  

    vandre Skulptur   

    Plade til evig eje  

    5000. kr. 

Forpligtigelser. 

  Afholdelse af en reception eller lignende hvor der også inviteres udefra. 

 

Hvor vil vi have skulpturen stående ?  Afholdelse af en reception ? 

3.  Badebro : 
Bade broen er kommet i vandet. 

 

4.  Sank Hans – hjælp : 
Der var ikke kommet nogen henvendelse ved mødet. 

 

Der er senere kommet en henvendelse om ønske om hjælp.  

Arrangementet vil blive afholdt ved Festpladsen i år og starter kl 20  

Det betyder mere arbejde og at vi skal starte kl. 18.30 med at transporterer grillen, teltene mm  

og sætte det op. 

Henrik kommer og hjælper men der kunne godt bruges en mere. 

Henvendelse til Henrik. 
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Side 2 

 

 
5.  Uge 42 :  
Ikke berørt da vi kun var 3 

 
 

6.  Økonomi ved kasseren : 
Kassebeholdning : Vi har modtager de 5500 kr. nu som også er kassebeholdningen 

 
 

7.  Status på projekter : 
Ricks stensamling : 
Der skulle komme nye nøgler til hoveddør. 

Vil gerne have malet mm. 

Der er fuld bemanding, men åbningstiderne er fordelt på få folk så der er et ønske om flere til at hjælpe. 

Der skulle gerne findes en afløser til søndag d. 19. juni 

Åbningstider er lagt ind på laugets hjemmeside. 

Infotavle på P-pladsen skal opdateres. 

 
Mountain Bike :  
Invitation og pressemeddelelse er udsendt. 

Arrangement er d. 22 maj kl 10 i himmark 

 

Tilflytterfolder : 
Skal placeres i Stolbroladen,  

De der har set den er tilfreds med den. 

 

8. EVT. 
Møde datoer for 2. halv år skal lige gennemgås 

 

 

Næste møde.   
Dato : tirsdag d. 14-06-2016 på Stolbroladen, BEMÆRK NY DATO 

 

Hvem har kage og kaffe med !  Henrik 

 

Mia bestiller varme hvis nødvendigt. 

 

 

 

Ref. Henrik 

 

 


