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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober hos Mia kl. 19 
 

Fraværende : Ina 

1. Et stort velkommen til Søs, Søren og Hans. 

2. Præsentationsrunde af lauget inden mødet 

3. Konstituering af det nye laug : 
Formand : Agnes 

Næstformand : Kurt 

Kasserer : Søs ( Udenfor bestyrelsen ) 

Sekretær : Mia 

Laugmedlemmer : Ina, Hans Henning, John og Peder 

Suppleanter : Søs og Hans 

Administrator af laugets hjemmeside Infoland : Søren 

Mia laver opdateret oversigt af bestyrelsen og sender rundt. 

Mia laver opdatering af mødekalender og sender rundt. 

 

4. Referat fra bestyrelsesmøde den  14.september 2021 :  
Referatet godkendt 

5. Orientering ved formanden : 
• Møde vedr. GÅ projekt, ingen fra lauget deltog 

• Udviklingsplanen skal opdateres. Enige om at det gøres på møde den 7. december kl. 17.30 og 

spise derefter kl. 19.00 

• Dårlig skiltning at vores område: Søren finder ud af kontakten ved kommunen. Evt. se om 

nogen vil med i arbejdsgruppen . Spørge på borgemøde den 21. oktober 

• Filmen om Svenstrup og omegn kan ses i 2022 

• Super cykelparkerings pladsen : Ansøgt om 46000 kr. Der skal laves en del frivilligt arbejde. 

• Solcelle park i Stevning : Der en 1million i grøn pulje / projektet. Agnes kontakter landdistriktet 

( Conny / Carl Erik ) og hører hvad pengene kan bruges til og hvad det betyder at det er grøn 

pulje 

• Multikultur hus : Agnes ansøger om minimum 50000 kr til og trækker i lokale tråde på Nordals. 

Kunne evt. huse ny gymnastiksal mm ,Ricks stensamling, fossilgruppen og diverse værksteder. 

 

 

6. Evaluering af generalforsamlingen : 
Arrangementet blev afviklet godt. Fremmødte var ca. 75 . Folk blev efter kaffen til 

generalforsamlingen. 

Godt indslag med fjernvarme. 
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7. Borgermøde den 21. oktober kl. 19.00 på forsamlingshuset : 
Lauget mødes kl. 17.30 

Lauget sælger øl og vand : Peder køber og sørger for vi kan lever tilbage 

Både øl og vand koster 20 kr. 

Ina : Købe pålæg, ost og smør 

Mia : Duge , håndklæder, karklude, viskestykker mm fra Stolbroladen 

John og Peder : HDMI stik til projektor, 

Kaffe , the er købt .( Stolbroladen ) 

Agnes og John : Bage boller 

Se mere i sidste referat. 

 

 

8. Juletræstænding 2021 : 
Dato : 20. november kl. 15.00 ved Lissies gamle butik og i værkstedet. 

Søs : Indkøbe æbleskiver 200 stk. 

Ina og Agnes : Købe vin og gløgg og lave det. 

John : Spørge Keld om vi må låne  værkstedet  

Ina og Kenneth : Julemand / kone  

Agnes : Juleposer 50 stk. A 25 kr. 

John : Spørge Ole om han kan sponsorere et juletræ igen i år. 

Opsætning af juletræ den 19. november : Ole, John og Hans 

Montering af julelys den 19 november : 4 x træer. Hvem !! 

Spørge Leif , Henning og Kurt. ( Hans Egon har vagt ) 

Tjekliste med på næste møde den 9. november 

 

 

9. Økonomi ved kasseren  : 
Kassebeholdning : 14899,88 kr. 

Projekter = 13396, 00kr. 

Nordborgvej : Sidste regning så er den afsluttet 

Storke : Afregning skal laves og afsluttes 

Julelys : Købes og afsluttes 

Der bruges 30 kr til tilflytterblomst. 

  

 

 

10. Evt. : 
100 dages program 2022 : Tour de France, dead line 31. december. 

Følgende arrangementer kommer med i programmet: 

Cykeltur/ Tour de Nordals, cykelklubben planlægger rute 

Fællesspisning  

Ringridning : Agnes kontakter Dorte om ideen 

Kunne evt give tilskud til underholdning / musik ved fællesspisning 
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Nordborg : 1000 kr. til plan for vedligeholdelse af grunden. ( Kristian Nordstrøm kontaktes ) 

Agnes med til arbejdsgruppens næste møde. 

 

Svenstrup friskole : Har problemer med lyskrydset, det skal justeres og der køres over for rødt. 

Agnes kontakter kommunen 

 

Lauget afholder igen borgermøde i februar. Emne oprensning af Himmark og de trafikale 

forhold til og fra. 

Lauget mangler også en form for svar på de forslag som er indgiver til kommunen. 

 

 

 

11. Næste møde.   
Dato : 9. november kl. 19 

Sted : Stolbroladen 

Kage : Agnes 

 

Emner til mødet senest den 2. november til sekretæren 


