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Referat fra bestyrelsesmøde den 12.august ved Stolbroladen kl. 19 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2019 :  
Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
15.november ” Musik i privaten ” ved Malene og Poul kl. 19.00 Svenstrup forsamlingshus 

Prisen 75,00 kr. Lauget betaler ikke for solisterne. 

17.januar ” Musik i privaten ” ved Henrik og John.  Dette foregår hos Peter og Tove på Savmøllen 

kl. 19,00. Prisen 50,00 kr. 

Workshop den 26. september ProjectZero med emne ” Nøglen til energieffektiv klimaomstilling ” 

Birgitte kan måske deltage. 

Blomsterløg : Det er sidste år med gratis løg. Skal aftales inden 15 dage med Agnes. 

Torup vil gerne have 5000 løg. De oplyser på mail hvilke. 

Mølletoften : 500 stk. 

Ugebjergvej : 1500 stk. 

Ide med georginer . Universe uddeler gratis hvert år.  

Hvem vil sørge for dette !! 

Skal opbevares indtil næste år og plantes i evt krukker. 

Bålhytte på friskolen : Lauget støtter op omkring dette som er en god ide. Alle må benytte den. 

Agnes er med i gruppen sammen med skolen. Der er 3 modeller og der foreslås at den placeres på 

græsset mellem fodboldbanen og legepladsen.Der er lavet en projekt plan. 

Ricks stensamling : Knud Bille som er amatør arkæolog kommer . 

Vedr. Multihal : Der er møde den 27. august på Alsion kl. 17. Efterfølgende i Landsbyforum kl. 

18.30 

Det er vigtigt at multihallen kommer med i kommuneplanen. Peder og Ina deltager. 

30. – 31. august. Rundtur arrangeret sammen med SydSlesvigs forening. Flensburg , Hjaruplund 

Højskole og Dannevirke med overnatning og spisning. 

 

3. Status på projekterne : 
Storke : 2 reder er oppe ved Ina, 1 stk. skal op Mølletoften ved Agnes , 1 stk. Himmark og den sidste 

ved Stolbroladen. 

Placeringen iI Himmark skal på plads meget hurtigt. 

Slæbested : Venter stadig svar fra kystdirektoratet 

Nordborgvej :Budget laves på udgifter til et år frem for at få bearbejdet jorden ordentlig ved grunden 

på Ugebjergvej, så sås der igen næste år for at se om resultatet blive bedre. Gruppen skal have snakket 

med Kjeld Nissen vedr. dette. 

Der er også lidt andre udgifter til julelys som der skal søge penge til. 

 

4. Fællesspisning den 18. oktober 2019 : 
Forsamlingshus : ok 
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Kok : Peder spørger Karin . Svaret -  Hun har sagt nej i år da det bliver for meget. Agnes har fået 

besked. 

Underholdning : Musikskolen , Agnes spørger 

Sanghæfte : Forslag til sange har vi.  

Lave hæftet : Agnes 

Opfordring til at sætte kryds X ved dato til E`Svenstruppe : Mia 

 

 

 

5. Økonomi ved kasseren : 
Kassebeholdning : 1206,69 kr. 

Pengene fra kommune 2019 er stadig ikke kommet ind på kontoen. 

Borde/ bænkesæt til Himmark er købt og bevilget. ( 2497kr ) 

Penge til rest på storkeprojekt : 6475 kr. 

 

 

 

6. Evt. : 
Kan toiletterne ved Himmark være åben hele året !!! 

Ved kirkerne er de også åbne  

  

Laugets fælles mail duer ikke mere, den er lukket ned. 

Ny kommer ( Agnes ) 

 

Næste møde.   
Dato : 12. september 2019  

Sted : Stolbroladen 

Kage : Ina 

Emner til dagsorden senest : 5. september 2019 til Mia 

Referent : Mia 


