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Referat fra bestyrelsesmøde d. 11.april 2017 ved Stolbroladen 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts :  
Referatet godkendt 

2. Evaluering ” Ren by ” : 
Ca. 10 personer mødte op foruden lauget. Svenstrup friskole havde samlet affald langs landevejen 

I løbet af ugen. Der var også 3 – 4 mand fremmødt og rydde op ved stranden, det ville de klare selv. 

Der blev fyldt 10 sække affald. 

Lauget vært ved morgenbrød og frokost til dem som fik det. 

 

 

3. Fællesspisning den 3. juni 2017 : 
Tjekliste lavet og Henrik sender den ud når den er klar. 

Maden og indkøb sørger Karin for. ( Husk også fløde og servietter hos Dagrofa – Mia  informerer 

Karin ) 

Agnes : Snakker med Ringriderforening for at klarlægge personale ved butikken, og om vi må låne 

lysene, samt om Dorte og Gert er der med den store bil. 

Bagekoner : Mia 

 

 

 

4. Badebroerne Himmark og Karlsminde : 
Opsætning : 21. april 

Henrik hjælper gruppen i år derefter skal de selv fremover. 

Alle ting vedr. badebroer er nu placeret i vognporten på Stolbroladen i hynneboksen. 

5. Økonomi ved kasseren : 
Kassebeholdning : 12043 kr. 

6. Orientering ved formanden :  
Alle ansøgninger til Bærensmølle Spederhytte er indsendt . Vi afventer yderligere. 

 

7. Valg 2017 : 
Lauget planlægger valg sammen med uge 42 

Vivi Riggelsen spørges om hun vil være med i lauget. Hun er god til hjememsider og det mangler vi i 

lauget. 

Henrik sætter en information / opfordring i E Svenstruppe igen i maj. 
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8. EVT : 
Uge 17 er teater ugen i Sønderborg kommune. Der er også teater på Svenstrup forsdamlingshus den 24. 

april. Lauget er vært ved hot dogs til børnene. 

Mia hjælper i køkkenet . 

Agnes er tovholder. 

Vi mødes kl. 17.00 

 

Næste møde.   
Dato : 02. maj. 2017   BØRGE har kaffe og kage med. 

Hos : Stolbroladen 

Emner til dagsorden senest : 25.april 2017 

Referent.  
Mia 

 

 


