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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. april i Stolbroladen 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 06. marts :  
Referatet godkendt 

2. Orientering v. formanden : 
2020 : Genforening , Sigurd Barret, tilskud til arrangement når forsamlingshuset afholder.Lauget søger 

ved kommunen. 

105000 kr bevilget til slæbested ved Himmark. Når kystdirektoratet har sagt ja så søger der yderligere 

ved Danfoss. 

5500 kr er endnu ikke kommet ind på laugets konto. Agnes snakker med Connie. 

IT kursus / hjemmeside INFOLAND : Mia deltager den 16. maj på Alsion. 

Nordborgvej : Der etableres en skulptur have i Nordborg. Måske et samarbejde. 

Super godt møde den 3. april i Lysabild. Godt fremmøde ca. 95 personer. Gode diskusionemner. 

 

3. Ren by den 5. april : 
Fremmøde ca. 15 personer. 

Vi synes selv vi kom godt rundt og der var mindre affald end ellers. 

Lauget var vært ved kaffe the og kage. 

 

4. Fællesspisning den 1. juni 2019 : 
Menu : ¼ kylling med salat, flutes og kartoffelbåde. Leif siger besked til Detlef. 

Dessert : Hjemmelavet vaffel is 

Pris voksne : 80 kr. 

Pris børn indtil 12 år : 30 kr. 

I E`Svenstruppe : Agnes 

Tilmeldinger : Agnes 

Deadline for tilmelding er 27. maj. 

 

5. Økonomi ved kasseren :  
Kassebeholdning : 4565,53 kr. 

 

6. Projekterne : 
Storke : 2 reder er på plads i Ina `s have. De resterende skal op på marken lige ved Agnes, Stolbroladen 

og evt. i Himmark ved Holder , det er ikke fastlagt endnu. 

Men de kommer op i år. 

Dam i Himmark : Færdig for i år. 

Slæbested ved Himmark : Afventer kystdirektoratet. 
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Nordborgvej : Hjørnet ved Ugebjergvej sås til med sommerblomster . Hjørnet overfor Antik vil blive 

ryddet , og der sås græs. 

7. EVT.  
Himmark har forespurgt på et bord og bænke sæt , lauget har godkendt dette og Agnes sørger for køb 

og levering. 

 

Vedtægterne skal være hos kasseren . 

 

Næste møde.   
Dato : 02. maj. 2019 i Stolbroladen  

Agnes har kage med. 

 

Emner til dagsorden senest : 25.april 2019 

Referent.  
Mia 
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