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Referat fra bestyrelsesmøde d. 8.august 2017 ved Stolbroladen 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13.juni 2017 : 
Referatet godkendt 

2. Valg 2017 : 
Dato : Enten den 31. oktober eller 7. november. 

Henrik :Forsamlingshus skal også bestilles når dato er fastsat. 

Agnes : Hører visionsgruppen . 

Forplejning : Sandvich eller kaffe og kage, besluttes på næste møde. 

 

Kandidater til lauget :  

Vivi har sagt ja. 

Ina er spurgt . 

Mia kommer tilbage med en kandidat når vedkommende er blevet spurgt igen. 

 

Evt. revisor til regnskabet i lauget. I dag er der ingen. 

Lave dagsorden til valgmødet  

Tingene + dagsorden skal være på plads senest den 20. september for at komme med i E Svenstruppe 

til den 1. oktober. 

 

3. Uge 42 – efterårsferien 2017 : 
Dato fastsat til den 13. oktober , som er fredag i uge 41 altså inden uge 42. 

Forsamlingshuset er bestilt. 

Mia : Spørger Karin om hun kan lave maden igen. Denne gang er det også dessert, da det er besluttet at 

lagkager er kun om sommeren til fællesspisning . 

Tjekliste opdateres . 

Hvad der ellers sker i uge 42 , ordner de respektive selv eller lauget kan hjælpe med information i E 

Svenstruppe, hvis den afleveres inden den 5. september.  

Informationerne afleveres / sendes til Henrik. 

Agnes : Kontakter Anna Weber Farveladen, Ricks Stensamling , skytte forening og cykelklub 

Mia : Sonja og Johnny Kreative værksteder 

Fællesspisning : pris voksne = 70 kr. - børn under 12 år =30 kr. 

Spisning kl. 18.00 

Årets ildsjæl : Der er et forslag, Personen vælges af de forrige års ildsjæle. 

Lauget  mødes den 13. oktober kl. 17. 

Hvem kommer : Mia, Agnes  
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4. Projekt ” Tilflytter Tornyster ” : 
Agnes : Forskellige info og brochure fra  turistinformationen Nordborg 

Mogens : vedr. buket aftales 

Tilflyttere indtil nu :  

De nye i Dan og Maunas hus på Kallehave vej 

Præstegården Maiko 

Apotekegade hvor Morten har boet ( Gamle Ellen på centralen ) 

De skal uddeles meget snart , hvis spisebilletten skal nå at gælde til uge 42. 

5. Orientering ved formanden : 
Intet 

 

6. Orientering ved kasseren : 
Kassebeholdning : 10842,97 kr, 

Agnes mangler kvittering fra den , som har fået penge i.f.m. Bærensmølle spejdergruppe uddeling.  

Henrik har disse og sender til Agnes. 

 

 

7. EVT. : 
Intet 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 05. september 2017 Stolbroladen 

Emner til dagsorden senest : 25.august da Mia holder ferie i uge 36 

Referent.  
?? 

 

Mia holder ferie uge 36 

 

 


