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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni ved Stolbroladen kl. 19 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2019 :  
Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Fælles mobil pay konto. Der undersøges på flere fronter hvad en evt. løsning kunne være.  

Ringridningsforening , SUF og lauget kunne evt deles. 

 

3. Evaluering af fællesspisning den 1. juni 2019 : 
Maden var i den dyre ende for lauget. 

Ellers gik det godt , en god aften med en masse snak fra starten og godt humør. Der var 76 

tilmeldinger. 

Vi skal gøre lidt mere ud af et kulturelt emner, forslag en eller anden auktion for at få lidt penge ind. 

Næste gang har kokken tilbage igen. 

 

 

4. Uge 42 - 2019 : 
Datoen er 18. oktober 2019 

Bestilling af forsamlingshus : Agnes 

Friskolen klarer emnet ” Ildsjæl ” 

Emner meldes ind. Laugt har et emner , som meldes ind. Mia skriver lidt og sender rundt til lauget om 

dette. 

Kulturrelt indslag : Æblepigen fortæller, Agnes hører hende om hun kan 

Laugmedlemmer tager hver et forslag til en sang ved uge 42 med til næste møde den 12. august. Så har 

vi sangene til et sanghæfte, som skal skrives og laves. 

SÆT X info  til E Svenstruppe : Mia 

 

5. Projekterne : 
Storke : Rederne gøres færdig på fredag den 7. juni. ( John kunne hjælpe med at lave is til denne dag. ) 

Opsætning af rederne aftales. 

Skolen har sagt de gerne vil have en rede op, det skal lige vendes med alle inden. 

Nordborvej : Det går fremad med grunden ved  Ugebjergvej, jorden er arbejdet igennem mange gange 

nu og vi prøver at så de vilde blomster. Lauget har godkendt at betale frøet. 

Slæbested : Afventer stadig kystdirektoratet. 

6.  Økonomi ved kasseren : 
Kassebeholdning : 3155,89 kr. 

Der er stadig ikke kommet bidrag fra kommunen. 
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Side 2 

 

 

7. Evt. : 
Mødekalenderen er stemt af og vil blive rettet og udsendt igen ( Mia ) 

 

 

 

 

 

Arrangement den 8. juli sammen med dem,  som var med til REN BY projektet. 

Lauget er vært ved en pølse mm. 

Start : 17.30 

Invitation af diverse folk : Peder og John 

Køb af brød : Mia 

Sodavand og øl : Peder 

Lauget mødes 17.15 

Grilkul : Mia 

Kaffe og the laves  

Kage : Mia  

Service har vi. 

 

 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 12. august kl. 19 Stolbroladen  

Emner til dagsorden senest : 6. august 2019 

Uge 42 den 18. oktober 

Referent.  
MB 


