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Referat fra bestyrelsesmøde den 2 oktober Stolbroladen kl. 19 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 12,september 2019 : 
Godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Toilet v. Himmark Strand : Talt med kommunen om at vi ønsker toilettet åbent hele året, de er ikke 

så meget for ideen. Men det vil blive drøftet igen på næste møde. 

Slæbested v. Himmark : Arbejdsgruppen inviteres til møde med kommunen den 7. november kl. 16 

på SDBG rådhus. Kommunen vil snakke placering og andre forhold. Samtidig skal kystdirektoratet 

rykkes / Agnes . 

Kirketoilet åben : Snakke med provsten den 4. nov. 

3. Fællesspisning den 18.oktober 2019 : 
Tjekliste er ajourført og udsendt / Mia 

Underholdning : Første forslag kunne ikke lade sig gøre. Agnes prøver ny ide ellers har vi sanghæftet 

vi kunne lave og bruge. For sanghæfte , Agnes snakker med Birgitte om hun kan lave dette. 

Ellers maden er bestilt, lokaler er booket. Hvem der kommer og ikke kommer fra lauget.  

Agnes spørger Torben om han vil hjælpe i køkkenet. Mia spørger et par piger om de kan hjælpe 

med maden lige når den skal på bordet. 

Peder køber nye led lys uden fjernbetjening , som aftalt på mødet. 

36 lys  til bordene i 2 størrelser 

Samt nogle led fyrrefadslys til andre steder køb 5 pakker. 

4. Juletræstrænding den 30. nov. 2019 : 
Juletræ : John spørger Ole om han vil og kan sponsorere et træ i år igen 

Opsætning af juletræ den 29. november : Leif og John 

Lån af værksted og sponsorat : John snakker med Kjeld 

Lån af brandstation til opvarmning af æbleskiver og gløg mm : Leif 

Julemand og kone : Ina og Kenneth ( dragterne er i hyndeboksen i Stolbroladen ) 

Juleposer : 50 stk A 25 kr skal laves . 

Agnes : Indkøb til juleposer 

E`Svenstruppe : Mia 

Lave juleposer den 28. nov. kl. 19 hos Agnes  

2 stk Foldeborde købes  : John 

Indkøb til arrangementet : Æbleskiver ( Karen Volff ), vin, gløgg, fyld til gløgg, saft, flormelis, 

jordbærmarmelade / Agnes 

Hvem kommer fra lauget : Med på næste møde den 12. november 

Tjekliste laves på næste møde den 12. nov. 

5. Økonomi v. kasseren  : 
Kommunen har betalt bidraget 2019 

Mangler stadig penge for affaldsindsamlingen = 500 kr. Agnes rykker 

Kassebeholdning : 7323,34 kr. 
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På sidste møde blev bevilget 1000 kr til arrangement på friskolen, de blev ikke brugt og indgår i kassen 

igen. 

Nordborgvej arbejdsgruppen ansøger om betaling for brugt frø ved tilsåning af Ugebjergvej / 

Nordborgvej i 2019. Det blev bevilget og godkendt. John sørger for betalingen. 

Samme arbejdsgruppe vil gerne ansøge om penge til julelys i træerne på ringriderpladsen overfor 

forsamlingshuset. Det er godkendt , men  vi skal finde ud af hvilke det skal være og hvordan vi skaffer 

strøm. Agnes kontakter kommunen ( Ulla  Busch ) og hører om de kan hjælpe. 

 

 

6. EVT. :  
John har spurgt om han kunne låne julemands dragterne den 24. november. Det er ok. 

Vedr. tilflyttere til byen : Mail til Ina med nye 

Der mangler skilte til Ricks Stensamling både ved landevejen og ved adressen. Med på næste møde 

den 12. november 

Laugets julefrokost er den 11. december : Med på næste møde den 12. november 

STORMØDE / BORGERMØDE  informationsmøde i uge 4 eller 5 - 2020 : Emnerne er resort, 

butikscenter v. Danfoss og kraftvarmeværk. Kurt kontakter de respektive for aftale. 

Mødet er kl. 19 på forsamlingshuset. 

Årsmøde – uge 9 den 25. februar :  

Aktiviteter 

Æblepigen / Agnes 

Med på næste møde den 12. november 

Himmark gruppen : Vil gerne have fliser under bænken , de laver det selv , HHH hjælper. Lauget 

betaler disse. 

 

 

 

 

 

 

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

Emner til dagsorden senest : 05. november 2019 

Referent.  
Mia 


