
E`Svenstruplaug 

     

 

 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.september i  Stolbroladen kl. 19 
 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 12.august 2019 : 
Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Forurening ved Himmark : Kommunen kommer tilbage i uge 38 og vil oplyser omfanget og evt. plan 

for lauget. Forureningsskiltene er flyttet og udvidet området.Rapporten vedr. Forureningen kom først 

den 12. september om morgenen.Udsendelse kommer TV2 den 12. september kl. 21.30 

Ved evt. møde med kommunen : Lauget møder op. 

Klimaomstillingskonference : Den 26. september kl. 9 til 14.30. Ingen fra lauget kan deltage. 

Åbne toiletter ved kirken og ved Himmark : Vedr. toilet ved Himmark. Der er møde 1. okt. Kl. 9 på 

Perlegade. Evt prøveperiode på 1 år hvor vi selv skal passe toilettet. Agnes kontakter John om han kan 

deltage. 

Vedr. Kirketoilet : Emnet tages op i Landsbyforum. 

Informationer vedr. resort, kraftvarmeværk og supermarked mm. Evt borgemøde !! 

Næste folkemøde på Bornholm er uge 24 : Hvem vil med !!! 

Workshop 54. december : Emne ” Skriv så det sælger ” Mia deltager. 

Træning ” Infoland ” den 18. september kl. 17.30 Alsion : Agnes og Mia deltager. 

 

3. Fællesspisning den 18. oktober 2019 : 
Tjekliste ajourføres : Mia 

Maden : Bestilles ved Slagter Nielsen : Agnes forhåndsbestiller 

Menu : Dansk bøf med bløde løg, kartofler og skysovs med surt. 

Købes : Blomkål / Agnes og Ina 

Dessert : Fløderand og ostelagkage ??  Agnes og Ina 

Underholdning : Oksbøl kor / Agnes 

Evt sange : Emnet snakkes igen den 2. oktober 

Ekstra hjælp til bordopstilling og i køkkenet / Mia 

Ina har meldt afbud 

 

 

4. Status på projekterne : 
Nordborgvej : Hjørnet overfor antik ryddes i uge 40 / 41. 

Budget skal laves og afleveres / Mia 

Grunden Ugebjergvej og Nordborgvej : Er utrolig smuk lige nu selvom der er meget ukrudt i det. 

Vi vil gøre det bedre næste år. 

Storke : De sidste reder skal op inden jul. 

Tilflyttere : Ina har travlt , der er hele tiden nogen nye. 
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5. Økonomi ved kasseren :  
John var fraværende .  

Kassebeholdning : 1147,94 kr. 

Penge fra kommunen er stadig ikke kommet. 

Agnes ansøgte om et bidrag fra lauget til  Global Kids på 1000 kr. ( Servering af pølser , brød og 

drikkelse fra Slagter Nielsen ) Godkendt af lauget.  

 

 

 

6. Evt :  

 

Ny fælles email adresse  med til den 18. september  på Infoland træning : Ny mail 

adresse blev følgende  : Kontakt@svenstrup-Nordals.dk, alle er tilmeldt denne 

adresse på nuværende tidspunkt. 

 

 

Næste møde.   
Dato : 2. oktober 2019 Stolbroladen 

Kage : John 

 

Emner til dagsorden senest : 25. september 

Referent : Mia 
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