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Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar ved Stolbroladen kl. 19 
 

Fraværende : Peder , Kurt 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2021 :  
Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Cykelklubben : EVENT / Tour de Nordals den 7. juni. Der skal bruges mange frivillige hænder. 

Regner med 350 cykelryttere. Tilmelding skal ske via nettet på . www.sonderborg.dk  

Formålet med arrangementet : Fællesskab – oplevelser – hygge. 

Arrangører : Svenstrup cykelklub, E`Svenstrup Laug og Oksbøl Sogneforening 

Foreløbig plan : 

1. møde : 31. januar kl. 11.30 hos Agnes 

2. møde : 1. marts - Samle folk – Hvad er der gang I !!!! 

Ingen fællesspisning i.f.m. ringridning da der er nævnte arrangement. 

Himmark slæbested / stenrev : 20. januar kl. 16 mødet flyttes evt til Stolbroladen . Det finder Agnes 

ud af. 

Multikulturhus : Møde den 24. januar skal flyttes til ny dato 

Cykel P-Plads : Mangler underskrift fra kommunen på at vi har brugsretten til grunden. ( Agnes ) 

Pladsen skal stå færdig den 15. maj. 

Ricks Stensamling : 1. maj arrangør at cykel tur i.f.m. Tour de France, 18. juni Middelalder 

arrangement 

Valg Landdistriksudvalget : Møde i februar . E`Svenstrup Laug foreslår Agnes , som også gerne vil 

fortsætte. 

Er der  nogen som gerne vil i Landsbyforum, de mangler folk, ønskes 1- 2 personer fra lauget 

 

NYT Cafe på forsamlingshuset : Den 13. februar er der sang og musik  fra kl. 15 til 17. 

Bage kage : Ina og Mia 

 

Svenstrup sangen : Fået 7500 kr fra Linak.Der ansøger om yderligere til omkostningerne. 

 

3. Nordborgvej gruppen : 
Ønsker en mere langsigtet plan for udsmykning via Nordborgvej. Ideer har gruppen , men det er vigtigt 

at have en plan for evt. placering af diverse udsmykning og skulpturer. 

Forslag : Lauget går en tur og planen bygges 

Hans : Kan lave et kort over vores område Svenstrup, Himmark og Torup til brug nårt vi har møde så 

alle ved hvor vi er !! Det kunne også være fint med et stort kort evt. A1 i mødelokalet Stolbroladen.  

 

4. Hjemmeside INFOLAND  : 
Søren vil gerne vide hvad lauget ønsker med på hjemmesiden 

1. Info til beboer primært i Svenstrup, Himmark og Torup 

2. Kommende arrangementer 

3. Dagsorden 

http://www.sonderborg.dk/
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4. Referater 

5. Billeder at alt som foregår i vores område 

 

Søren er med på vores laug møder og INFOLAND hjemmeside er med på dagsorden så den kan 

forbedres og formes 

 

 

5. Generalforsamling 2022 : 
Den 3. marts 2022 

Forsamlingshuset bestilt ( Agnes ) 

Dagsorden skal i E`Svenstruppe den 20. januar første gang, anden gang med februar udgaven. 

En anderledes generalforsamling denne gang. Opfordring til alle over 15år ……. 

Agnes har lavet en fin invitation samt dagsorden til generalforsamlingen. 

Indslag på generalforsamlingen : Hvad har vi gang i , film om Svenstrup og omegn  se invitationen. 

Hvem er på valg 2022 :  

Lauget : Peder, Hans Henning, John, Mia 

Stedfortrædere og bilagskontrollanter på valg. 

Som ordstyrer foreslået : Søren 

Ingen vedtægtsændringer 

 

6. Økonomi v. kasseren : 
Kassebeholdning : 12001,36 kr. 

 

7. Evt. : 
Ren by projekt : God ide hvis friskolen vil deltage, som sidste år . Ina kontakter og hører dem af. 

Der er Landsindsamling fra den 28. marts til den 3. april 

Ungbo: Ina og Kurt , Agnes foreslog de skulle tage på KVIKCAFEEN i SDBG. Det er teknik og miljø. 

 

 

 

 

 

VIGTIG INFORMATION TIL LAUGET :  Der møde den 27. januar kl. 

18.30 hos Agnes , hvor udviklingsplanen skal opdateres. DER ER 

MØDEPLIGT. 

MEDBRING gerne kopi af udviklingsplanen som er fremsendt tidligere 

eller på pc. 
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Fordeling af pulje tilskud :  

Mia indkalder Agnes og Kurt til et lille møde hvor vi laver ansøgningen. Deadline 31. januar 

Følgende er allerede listet : 

Gas til ukrudsbrænder ( 2000 kr ) 

Benzin til græsslåning ( 300 kr ) 

Frø til eftersåning ved insekthotellet ( 1000 kr ) 

Vedligehold storkereder , leje af lift timer( 4500kr. ) 

Agnes ville gerne have mødet kl. 17 

 

 

 

Næste møde.   
Dato : 10. februar 

Sted : Stolbroladen 

Kage : SØS 

 

Emner til mødet senest den 3. feruar 


