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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2018 i Stolbroladen 
 
Fraværende: Ina 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2018:  
Referatet godkendt 

2. Orientering v. Formanden: 
Blomsterløg: Der bestilles 10000 løg , 5000 stk. til Himmark og 5000 til resten at områderne. Helst 
pinse og tulipaner. 
Stolbroladen: Der kommer forslag fra kommunen vedr. mødelokale, parkeringspladsen kunne evt. 
udvides med grus i forlængelse af den andet afmærket område. Krolfbanerne kan flyttes, hvis der 
bliver fyldt op og planeret på resten af græsarealet. 
Ricks Stensamling: Der søges penge til renovering af døre mm. 
Der holdes ikke ekstra åbent om onsdagen fremover da ingen er kommet. 
Uge 42 sættes telt på parkeringspladsen så kan man prøve at male mel og efterfølgende bage 
snogbrød. 
Projektgrupperne med byforskønnelse: 
Himmark: Har endnu ikke arbejdet videre 
Nordborgvej: Har ikke kunnet få fat i Ioana. 
NAB / Ungbo: Peter og Agnes har snakket med NAB, hvad der skal ske med bygningen. Der 
afholdes møde hvor ungbo kan ses. 
Storkeprojektet: Ansøgt om penge til storkerederne. 
Hjemmeside: Den skulle gerne bruges af flere, det arbejdes der videre med. 
Fælles email adresse: Sendes til laugmedlemmerne af Vivi 

 

3. Stormøde den 24. september 2018: 
Kommer fra lauget: Birgitte, Vivi, Leif, John, Agnes og Mia  
Ina ved ikke og Peter kommer ikke 
Mødes kl. 17.30 
Kage: Bondepige m. slør. Agnes laver ingredienserne og de laves lige før mødet. 
PC: Agnes 
Præsentation: Agnes finpudser den 
Invitationen til mødet kopieres så den kan husstand omdeles i uge 38 
Mia: Ugebjergvej og Sandvej med sidevejene 
John: Nordborgvej 
Peter: Himmark 
Birgitte: Torup og Ramsel 
Ina og Agnes: Kløvertoften og de andre … tofter 
Leif: Vestertoften 
Vivi sætter den på Facebook. 
Borgmesteren kan ikke komme, men Conny og Christian kommer. 
Henter Laugets ting på Stolbroladen: Duge, håndklæder, sæbe, viskestykker, karklude,  
sukker, fløde, kaffe og the. 
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4. Ændring af vedtægterne: 
Udsættes til næste møde. Agnes laver forslag. 

 

5. Uge 42 – fællesspisning 20. oktober 2018:  
Tjekliste laves og sendes ud: Mia 
Agnes spørger Poul om han vil komme og underholde med sang. 
Hvem kommer fra lauget: Leif, Agnes, Peter, Ina, John og Mia 
Birgitte kommer senere. Vivi kommer ikke. 
Lauget mødes kl 16.00 
Laugmedlemmer, som hjælper ved fællesspisning betaler ikke for spisning  
(køkkenpersonale betaler heller ikke) 
Dessert: Kaffe / the og kager sponsoreret af bagekonerne. 
Agnes laver 3 brødtorte. 
Mia skaffer resten ved bagekonerne 
Henter laugets ting ved Stolbroladen: Mia 
Gave til Karin: John køber  ( 500 kr ) 
Ildsjæl gaven: 800 kr. udgift 
Agnes sørger for nøgle til forsamlingshuset til Karin 
Mia siger besked til Karin, at vi selv sørger for desserten. 
Til E Svenstruppe: Mia 
Byder velkommen og informerer om programmet for aftenen: Agnes 

 

6. Juletræstænding 2018: 
Tjekliste: Ina og Agnes 
Juletræ: Mia spørger Ole, om han vil sponsorere igen i år. 

 

7. Økonomi v. kassereren: 
Host ”svenstrup.nordals.dk” skal betales. 

 

8. Eventuelt: 
Vivi stopper i Lauget. Vi skal finde en afløser 
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