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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2018 i Stolbroladen 

Fraværende : Agnes og John 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 15. oktober : 
Referatet godkendt 

2. Orientering v. formanden ( Birgitte ) : 
Frivillige jobbank : H. Hansen har meldt sig. 

Skal der holdes foreningsforum samtidig med stormøde / borgermøde : Besluttet i lauget at der kun 

afholdes stormøde / borgermøde da der stort set er de samme personer der kommer 

Invitation til julefrokost i Kværs den 23. november  kl. 18. der er inviteret 2 fra lauget. Måske deltager 

Birgitte og Peter, afbud fra resten af lauget. 

Vindmølleprojektet, møde i Nordals idrætscenter kl. 19 – 21, informerer om miljøkonsekvens 

vurderingen 

Fællesmøde den 23, januar, alle i lauget skal gerne med til dette møde. Formøde den 14. januar hvor 

Agnes deltager .  

Vedtægter : Lauget skulle beslutte hvilket af forslagene . Forslag 1 er valgt. 

Årshjul : Borgemøde 1 – 2 om året, 2x fællesspisninger ( Juni og uge 42 ), ren by og juletræstænding . 

Ny mødekalender 2019 : Laves på mødet den 5. december HUSK 11 alle tage kalender med  

IT : Referat og dagsorden på infoland. PÅ næste møde 

Projekter : 

Storke : Adventer pengene på kontoen inden der gøres yderligere 

Slæbested : Søgt om tegning v. kommunen 

Stolbroladen : Møde med John Jørgensen den 15. november 2018 

Ricks stensamling : Uafklaret 

Nordborgvej : Møde med de frivillige den 20. november 

Branddam : Afventer møde Christian indkalder 

Blomsterløg : Mødes 9.30 lørdag den 17. november hos Agnes, Leif kommer 

 

3. Juletræstænding den 1. december 2018 : 
Tjekliste ajourføres med aftalte og sendes rundt lige efter mødet ( Mia ) 

Pakke poser : 29. november kl. 18.30 hos Agnes 

Kommer : Peter, Ina, Agnes og Mia 

Lån af brandstation : OK 

Agnes køber bord til arrangementet 

Mødes : 14.30 

Kommer : Birgitte, Ina,Peter,Leif, Agnes og Mia 
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4.  Julefrokost den 5. december 
Lauget blev enige om at bestille lille julefrokost hos Kvickly 

Afholdes Stolbroladen kl. 18.00 

Der er nogen drikkevare i Stolbroladen og ellers tager vi egen drikkevarer med. 

Hvem kommer : Det snakker vi om den 1. december  

Hvem bestiller og afhenter : Det snakker vi om den 1. december 

Vi blev enige om at holde et møde samtidig med frokosten, da vi ellers skulle have flere møder. 

Dagsorden til den 5. december udsendes med dette referat. 

5. Økonomi v. kasseren : 
Overskud v. fællesspisningen = 627,06 kr. 

Udgift til Årets ildsjæl : -1105,00 kr 

6.  Evt. 
Ina mangler spisebilletter til juni 2019 ( Mia ) 

Peter informerede om møde med Nab på ungbo. 

NAB vil ikke ofre på renovering af nyt tag mm 

Der må heller ikke etableres nye lejeboliger her når andre rives ned. 

Bygningen bliver sandsynligvis revet ned. 

Mia informerer H. Hansen om blomsterløg lørdag og opsætning af lys mm den 30. november 

 

 

Næste møde.   
Dato : Ny kalender 

Hos : Stolbroladen 

Emner til dagsorden senest : Ny kalender 

Referent.  
Mia 
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