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Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts i Stolbroladen 
 

Fraværende : Ina og Birgitte på orlov 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar :  
Referatet godkendt 

 

2. Orientering ved formanden : 
Konstituering af det nye laug : 

Formand : Agnes 

Næstformand : Birgitte 

Kasserer : John 

Sekretær : Mia 

Medlemmer : Ina , Leif og Peder 

Ansvarlig for tilflytterfolderen : Ina 

 

Bidrag 2019 fra kommunen er endnu ikke kommet , John rykker Connie. 

 

Topmøde den 3. april for så mange som muligt gerne skulle deltage. Alle landsby laug inviteres. 

Foregår i år i Asserballe. Emner er ” Samarbejde på tværs ” 

Der udsender en indbydelser snart ( Agnes ) 

 

 

3. Ren by 2019 : 
Fredag den 5. april fra kl. 15 til 18. 

Lauget mødes kl. 15 ved Stolbroladen 

Trailer : Leif 

Poser : Agnes 

Kaffe og kage : Leif 

Pølser / brød : Agnes 

Info til E Svenstruppe : Agnes 

 

 

4. Fællesspisning den 1. juni 2019 : 
Karin kan ikke være kok i år. 

Evt. Detleff grill , f.eks VILDSVIN 

Dessert : Isvafler , vafler og is købes 

Kulturelt indslag : Agnes hører om der kan komme repræsentant og fortælle om resortet ved Univers 

De nærmere detaljer på næste møde den 9. april 
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Side 2 

 

5. Evaluering af borgermøde den 5. marts : 
Fremmødte ca. 15- 20  

Der var lidt for få fremmødte men ellers et godt møde. 

 

6. Økonomi ved kasseren : 
Kassebeholdning : 37278,91 kr. 

En ” TAK FOR HJÆLPEN ” gave købes og overrækkes ved fællesspisning 2019 i juni. 

 

7. Arrangementer i 2019 :  
Ren by : 5. april 

Fællesspisning : 1. juni  

Uge 42 fællesspisning : !! 

Evt. ” Musik i privaten ”2019 / 2020  arrangementer 

   

 

8. Projekterne :  
Slæbested v. Himmark, dam i Himmark , storke i Svenstrup og Nordborgvej 
arbejder videre 
 

9. EVT :  
Mia spurgte til 2- 3 sæt borde og bænke mere ved Stolbroladen 

( Agnes tager fat i Anna Weber ) 

 

Fælles IT / hjemmeside medarbejder for alle !! 

 

Peter Albers er gået ud af lauget men vil stadig gerne være ansvarlig for informationstavlen . 

 

John nævnte at Hjortspring båden mangler på kortet i informations tavlen med seværdigheder. 

Bliver tilføjet ved opdatering. 

 

Lauget mangler en oversigt med projekter og hvad status er på dem. 

 

Næste møde.   
Dato : 9. april 2019 Stolbroladen 

 

Emner til dagsorden senest : 1. april 2019 

Fællesspisning den 1. juni 2019 

 


