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Referat fra bestyrelsesmøde d. 06-09-2016 kl. 19 i Stolbroladen 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 09. august 2016. 
Referat godkendt 

2.  Uge 42 : 
Fællesspisning : Dessert / kager, 

                           gave til Karin : Mia sørger for gave 

Billetter : Pris, hvem kan der tilmeldes til, : Agnes tager sig af dette 

Ildsjæl : Gave                                              : beløb ca 500 kr , Agnes  

 

Vedr. arrangement den 21. oktober ( Krolf & SUF ) 
Eftermiddag med krolf og andre spil fra kl. 14.00 til 17.00 
Arrangør : SUF og krolf 
Der kan købes kaffe/ the + kage, samt øl og vand 
Som aftalt tidligere regner vi med fælles information ud og i Svenstrupper , SUF er orienteret om 
dette. 
Lauget ville sætte dette i Svenstruppe mm sammen med tekst til fællesspisningen og ildsjæl. 

3.  Badebroer : 
Overtagelse af badebro : Henrik tager det op ifb.m optagning af badebroerne 

 

 

4.  Økonomi kasseren : 
Kassebeholdning : ser godt ud, 5000 kr. modtaget ifb.m. valget til årets landsby 
 

 
5. Status på projekter : 
MTB: 3 færdig, Er i gang med at søge flere penge så den sidste bane kan blive færdig. 
Materiale i infotavle skal opdateres 
 
Ricks stensamling : Der er et Arrangement lørdag den 10 september. 
Nørreskovskolen har booket sig ind til en rundvisning. 
Der har været flere besøgende Tyskland. 
Vagtplan fjernes fra infotavle, Peter sørger for det 
 
Tilflytterfolder : Intet 
 
Krolf : Port er i stykker, vil blive lavet 
Vi har solgt 12 årskort  indtil nu. Vi regner med flere til næste år. 
Krolfen fortsætter så længe vejret tillader dette. 
Tirsdag er stadig dagen hvor der er folk fra gruppen tilstede. 
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Lige nu slås gruppen meget med mange dræbersnegle i græsset hvor der spilles, det er ulækkert. Her 
arbejdes der på en løsning og sætte en stopper for dette. 
Ellers kører det stille og roligt 
 
Luftmeldertårnet : Intet nyt 

 
 

6. Generel Orientering: 
Anneli er stoppet i E`Svenstruplaug 

 
 

7. Evt.  
Grund på hjørne Ugebjergvej/Nordborgvej: Forslag om at spørge Hans Henning om vi kan 
låne grunden indtil han skel brugen den. Det blev besluttet at prøve at spørge. 
 

 

 

Næste møde.   
Dato : 4-10-2014 Stolbroladen kl 19:00 

Kage : Henrik 

 

 

 

Ref. Henrik 


