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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2017 i Stolbroladen 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj :  
Referatet godkendt 

 

 

2. Evaluering fællesspisning den 3. juni 2017 : 
65 tilmelding , der kunne være kommet flere men pga pinsen var der mange andre ting folk skulle til. 

I tilmeldinger var der en del nye ansigter vi kan håbe på kommer også næste gang. 

Bagekoner var også svære at skaffe pga. pinsen og andre arrangementer. 

Folk tilmelder meget sent og det gør planlægningen lidt vanskelig. Henrik vil skrive en venlig 

opfordring om folk vil tilmelde lidt før. 

Det fungerede fint med 2 personer fra friskolen til at hjælpe med salget. 

Ellers ok arrangement. 

 

 

3. Sankt Hans 2017 : 
Henrik og Mognes har tilbudt at hjælpe. 

 

4. VALG 2017 : 
Dato skal snart findes : 

Kandidater til lauget : 

Arrangement : evt. visionsgruppen !!! 

Punkt til behandling på næste møde den 8. august 

 

5. Uge 42 : 
Det bliver den 13. oktober hvis forsamlingshuset er frit ellers den 20. oktober. Mogens kontakter og 

informer lauget hurtigst muligt. 

 

 

6. Badebroer 2017 : 
Ansvaret overgivet til arbejdsgruppe og vi afventer udspil fra dem med hensyn til om broen ved 

Himmark skal op igen og om de har brug for hjælp !! 
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Side 2 

 

7. Orientering ved formanden : 
Henrik har afleveret laugets dankort til banken. 

Har fået 15800 kr fra BærensMølle Spejderhytte, de er indsat på separat konto . 

 

8. Økonomi : 
Agnes havde lavet oversigt på fællesspisningen. Foreløbig overskud på 1176,39 kr. 

Henrik mangler af få afregnet udlæg. 

Vedr. udgift til forsamlingshuset, Iflg. Dorthe blev det ca. 500 kr.  

 

Kassebeholdning : 10865,07 kr. 

 

9. Evt.  
Mogens har været til arrangement : Mjels Pumpehus 

Peter var til stede ved arrangement : SAABU NATUR 

 

Projekt TORNYSTER er nu startet op : 
Der blev lavet 3 stk. klar til den nye præst, indflytterne i Dan og Maunas hus samt i træhuset på 

Ugebjergtoften. 

Mogens sørger for indhold og buketter. Der manglede folder Universe mm. 

Mia laver gratis spisebilletter , som vedlægges. 

Mogens bringer dem ud eller aftaler med andre fra lauget at de gør det. 

Vi skal have lidt styr på hvordan vi får meldinger ind på tilflyttere.  

Mia hører E`Svenstuppe af , hvordan vi gør med en fast annonce i bladet til næste møde. 

Annoncen skal være på ambassadører fra hele området , som melder ind til os i lauget , når der er 

tilflyttere . 

Vi starter nu op og ser , hvad der sker. 

 

 Næste møde.   
Dato : 8. august 2017 Stolbroladen 

Kage mm : Henrik 

Emner til dagsorden senest : 1. august 2017 

Referent.  
Mia 

 

 

 


