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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj i Stolbroladen 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2018 
 Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden: 
 Topmøde den 5. april: God respons, mange ideer at arbejde videre med. Kursustilbud sendes ud 

til laugene. Alle laug får fælles mailadresse.  (Fælles indgang) 

 Folkemøde på Bornholm uge 24: Rejse og ophold er betalt, forplejning betales selv. 

 Man byder ind med frivillig hjælp på ugen. Det er for alle. 

 Ungbo i Svenstrup: Er til salg (Sælges af Kuben) 

 Rieck’s Stensamling: Forslag til at holde åbent om onsdagen i skolens sommerferie, da farveladen 

og stensliber gerne vil henvise til den. Søndag og tirsdag er stadig åbent. Der mangler vagter. John, 

Birgitte og Vivi har budt ind med datoer, hvor de kan. Vagtplan er opdateret og udsendt iflg. 

Agnes. 

3. Evaluering storketuren til Sachenhausen den 11. april 2018: 
 Ina fik mange nye oplysninger med sig. Det er rimeligt svært og kostbart at få gang i storkereder. 

 Storkerede med stativ koster ca. 2000 kr., så kommer udgiften til telefonspæl eller lignende. 

 Vedr. dette kunne Henning Voght kontaktes - bor i Havnbjerg. 

 Forslag til Ina om at skrive en artikel, om det hun allerede ved om storke og opstart af dette og 

vedligeholdelsen og forplejning. Samtidig med opfordre andre interesseret til at melde sig, hvis 

man har lyst til at være med. Sættes i E’ Svenstruppe. 

4. Fællesspisning den 2. juni 2018: 
 Tjekliste er ajourført og udsendt til brug til alle i lauget. 

 Alternativ plan vedr. maden er ikke nødvendig. Karin laver maden. 

 Dessert blev i år : Vafler med is og flødebolle. 

5. Forskønnelse af Svenstrup: 
 Forskønnelse af Svenstrup område: Agnes er igang med oplæg, men der planlægges møde med de 

etablerede grupper i august.  Kommer som punkt på næste møde 

6.  Økonomi ved kassereren: 
 John havde mange ting med og en del spørgsmål til formanden. Nogen ting blev klaret på mødet, 

resten ville de klare på et særskilt møde. 

7. Hjælp til Sankt Hans ved Nygaard 2018: 
 Agnes kontakter Asta 
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8. Evt. 
 Gåturen i byen for laugmedlemmer!!  

 Der blev snakket mange forslag, men ikke endeligt bestemt noget. 

Næste møde.   
Dato: 18. juni 2018 

Hos: Agnes 

 

Emner til dagsorden senest: 10. juni   

Referent.  
Mia?? ved ikke helt sikkert endnu, om jeg kan komme. 


