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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2019 ved Stolbroladen 
 

 

1. Besøg af Karl Erik Maae fra sekretariatet. Han vil gerne høre om vores 
by og hvad der er gang i og gerne skulle gang i. Her kan han måske 
hjælpe. 

Vi var lidt inde på Ricks Stensamling med evt nye lokaler mm. 

Han blev og var med til hele mødet 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. november og 5. december 2018 : 
Referater godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
 

Vedr. møde den 23. januar i Holm Skole : Godt møde, men der manglede noget mere struktur og 

styring på mødet. 

Følgende punkter var stort set fælles for alle. : 

Trafikken ved Egen / Guderup 

Kommunikation med kommunen 

Ønske om cykelsti fra Stevning til Købingsmark 

Grønne områder 

Lys på cykelsti ved Elstrup / Guderup 

Lette proceduren for udstykning 

Mange steder forbedring af toiletforhold , klar til turisterne 

Flere mødedatoer blev aftalt, Mia udsender  liste med disse til lauget 

Dagsorden til  borgermøde : Opdeling i laugmøde og generalforsamling 

Rettelser til vedtægterne blev aftalt og rettet. På valg er først 3 medlemmer og derefter 4 medlemmer. 

Ikke alle kan udskiftes på samme tid. Lauget konstitueres efter generalforsamlingen. 

Agnes sørger for at tingene kommer i næste Svenstrupper. 

Lauget mødes den 5. marts kl. 17.45 

Der gives boller til kaffen, dem sørger Agnes for. 

PC : Agnes 

Indkøb til mødet : Agnes 

Arrangementer for året flyttes til næste møde. 

3. Økonomi ved kasseren : 
John gennemgik regnskab 2018, der var mindre rettelser. 

Kassebeholdning pr. 31.12.2018 = 39061,41 kr. hvoraf de 18000 kr er bundet til storkeprojektet. 

Regnskabet 2018 blev godkendt af lauget den 5. februar 2019 

 

John vil gerne at der personligt afleveres udlæg og bilag til ham pga sikkerheden. 
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4. Status på projekterne : 
1. Branddam i Himmark : Afsluttet, kommunen har været og hjælpe med nye rør og 

vandforsyning. Godt samarbejde. 

2. Slæbested ved Himmark : Budgettet er lavet og sendt til kommunen, det skal derefter videre til 

kystdirektoratet. 

3. Storkereder i Svenstrup : I Inas have er der gang i at gøre granstammerne klar. Rederne skal nu 

gøres klar.  

4. Nordborgvej : Der er møde med kommunen den 21. februar vedr bivenligeområder, da det er 

det som først skal være klar. Derefter har vi kig på en hjørnegrund til cykelrasteplads. Vi har 

skrevet til kommunen og afventer svar hvad de synes om vores ide. 

Flere ideer er sat på listen men endnu ikke kommet videre 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 6. marts i Stolbroladen 

 

Emner til dagsorden senest : 28. februar 

Yderligere arrangementer for 2019 

Nyt logo til lauget 

Referent.  
Mia 
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