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Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 i Stolbroladen 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. og 20. februar: 
 Referaterne blev godkendt 

2. Orientering ved formanden: 
 22. marts: Affaldsplan-møde. Birgitte deltager. Tager følgende punkter med: Affaldsbeholder 

ved busstoppestederne Kløvertoften og Himmark. Hundeposer, stativ + beholder. 

 

 Årsmøde den 5. april i Svenstrup Forsamlingshus .  

 Kommer: Agnes, Mia  og Peter kommer. Resten tilmelder til Agnes, hvis man kommer. 

 

 Riecks Stensamling: Flemming Rieck kommer den 14. maj. Har aftale med andre arrangementer. 

 Info i E’ Svenstruppe. Evt arrangement om aftenen.  

 Påskeåbent: Ida er vagt og har også egen udstilling. 

 

 Sydtrafik-projekt vil gerne komme ud og repræsentere muligheder. Måske et emne ved 

fællesspisning. Kender ikke behovet, når man ikke selv bruger busser. 

3. Ren by den 17. marts: 
 Lauget mødes kl. 08.45. Ren by starter kl. 09.00 

 Rundstykker, marmelade, ost, pålæg, smør og brød (Agnes) 

 Kommer fra Lauget: Agnes, Vivi,  Birgitte, Ina. Leif kontaktes.  

 Vivi køber: Øl, vand og pølsebakker 

4. Evaluering af møde den 20. februar: 
 Godt møde. Fremmøde ca. 30 personer. 

 Der kom mange ideer op, mange brugbare ideer.  

 Grupperne (Himmark, Nordborgvej), som blev dannet, kontaktes efter sommerferien for at lave en 

plan. 

5. Økonomi ved kassereren: 
 Kassebeholdning den samme. Den nye kasserer har endnu ikke adgang til kontier. 

 CVR nr. skal opdateres først. John arbejder på dette så han kan få adgang til banken også. 

6. Udviklingsplanen: 
 Opdateres af Vivi. Udsendes til Lauget, når den er klar. 
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7. Eventuelt: 
 19. marts – Møde i Landsbyforum 

 

 Infoskilte: Mia forsøger at finde filen. 

 Tavlerne skal rengøres. Aftale skal laves. 

 

 Der er indberettet 2 kandidater til Årets bommert 

 

 Liste laves til Lauget på kontakter i kommunen: Agnes 

 

 Storkeprojektet: Det er et meget langvarigt projekt.  

 Besøg i Bergenhusen den 11. april kl. 17.  

 Agnes hører, om bussen kan lejes. Ellers køres i bil. 

 Skal med fra Svenstrup: Birgitte, Agnes og Mia 

 Agnes hører, om Leif kommer med. 

 Afgang fra Svenstrup kl. 15.15 

 

 

 
 

Næste mødedato er den 11. april. Da går turen til Bergenhusen. 

 

 


