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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.juni 2016 kl. 19 ved Stolbroladen 
 

 

Afbud.: Ingen 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2016 : 
Referatet godkendt 

2. Evaluering fællesspisning den 4. juni og kaffebord om eftermiddagen  
: 

Eftermiddag : Lille fremmøde. Ca. 16 personer. Der kom 240 kr. ind i kaffepenge.Der er flertal i lauget 

for at dette arrangement stopper. Kage og kaffe og the evt. flyttes til om aftenen som dessert , samtidig 

kan isen så spares. I år var der 4 hele lagkager over og en del halve og kvarte. De kom om på 

plejehjemmet og gjorde lykke der. 

Aften : Tilmeldte ca. 65 , en del mindre i.f.t. tidligere år. Maden var super som sædvanlig. Karin var 

alene om at lave maden. Friskolen kom og stod i kiorsken, afsluttede kl. 8.30. 

3 personer fra lauget er lige i underkanten til 2 arrangementer på samme dag. 

Der var ingen underholdning eller quizzer i år da ingen ville arrangere dette. 

Der er endnu ikke lavet et overblik over arrangementet , med hensyn til økonomien da Agnes kom 

senere til  mødet. 

Måske skulle lauget selv stå for salg af vin !!! Måske også øl og vand. Vin kunne evt. bestilles ved 

tilmelding til . Tingene kunne måske bedre styres på denne måde. 

Det snakkes der med Dorte om til næste år. 

 

3. Uge 42 : 
Der opfordres til indstillinger til årets ildsjæl. Kommer i E Svenstruppe. 

Fællesspisning holdes om fredagen. Karin spørges om hun vil lave maden igen. 

Der laves ingen folder i år da tilslutningen er for lille i.f.t. hav der kommer til de forskellige 

arrangementer. Punktet med på næste møde i august. 

 

4. Årets landsby 2016 blev Svenstrup : 
Med kåringen følger der følgende : 

En skulptur som er placeret på Ugebjergevej og står der i et år før den går til næste årets landsby. 

Plade med årstal og kåringen . Forslag til opsætning af pladen ( Den er placeret på væggen mod 

landevejen på forsamlingshuset. ) Arrangementet afholdes sammen med forsamlingshuset hvis ok / 

Mogens og Agnes er tovholder. ( Det blev markeret sammen med forsamlingshuset den 3. juli, hvor de 

også fremviste det nye resultat efter hærværket. )  

Der bliver også givet et beløb på 5000 kr ved kåringen. 

 

5. Sankthans ved Nygård : 
Mogens og Henrik hjælper i år 
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6. Mødedatoer 2016 resten af året : 
Er aftalt og afstemt med kalender : 

9. august 2016 

6. september 2016 

4. oktober 2016 

1. november 2016 

7. Kasserer. Økonomi 
Kassebeholdning : 3400 kr. ( 5000 kr fra årets landsby mangler ) 

Henrik har lavet konto oversigt til Agnes. 

8. Status på projekter : 
MTB : Er igang med rute 3. Skal ansøge om flere penge. Rute markeringer og pæle koster en del.Agnes 

har lagt laug penge ud til MTB på 1695 kr. 

Krolf : Åbner banerne den 1. juli. Årskort og kontakter er informeret i E Svenstruppe. Der afholdes 

hygge eftermiddag den 20. august. 

Ricks Stensamlig : Åbningstiderne er kommet på hjemmeside , håber der kommer flere og ser . Der 

kunne godt bruges flere folk til vagterne. Opfordring sættes i E Svenstrupper 

Tilflytterfolder : Der sætter info i E Svenstrupper til alle foreninger mm hvis de er interesseret i at få 

informationer med . 

9. Sammenarbejde i bestyrelsen : 
Bestyrelsen er meget dårlig til at informere hinanden , det giver en dårlig stemning som der skal rettes 

op på NU ellers er der mange der forlader bestyrelsen. 

Er man tovholder har man lov at beslutte, ellers skal det op i bestyrelsen.. 

Projekter startes ikke op uden at det har været oppe i bestyrelsen 

Er der ting som ikke kan vente til næste møde så laves der en indkaldelse til et kort møde om emnet for 

dem som kan komme. 

ALLE skal være med til at forbedre dette. 

10 . EVT.  
Der er placeret blomsterkummer rundt omkring i byen. De vandes og holdes efter aftale. 

 

HUSK  : Fjorden dag den 3. september nærmere info 

Næste møde.   
Dato : 09-08-2016 

Ved Stolbroladen 

Emner til dagsorden senest : 02-08-2016 

Referent.  
Mia 

 


