
E`Svenstruplaug 

     

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. februar ved Ina kl. 19 
 

Fraværende : Søs , Kurt med på teams 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den  13. og 27. januar :  
      Referater godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Nordborg Resort : Agnes vil kontakte Jonas for at se om han kan hjælpe os med at få svar på vores         

forslag med hensyn til den kommende trafikken på Nordborgvej 

Søndag den 27. februar afholder Svenstrup kirke fastelavnsfest og slår katten af tønden.  Godt 

initiativ. 

3. Møde med Nordals laugene den 1. marts : 
Afholdes på Svenstrup forsamlingshus kl. 17.45 – 18.00 med opstart 

Regner med ca. 40 personer 

Gæster : Niels Færuo og Peter Mølgaard, Inger Olsen.  

Afbud fra  Conny Skovgaard og Carl Erik 

Lauget mødes : 16.30 

Kommer ikke : John, Søren 

Opsætning borde og stole : Peder og Kurt 

Projektor : 1. Låne ved Ib, 2. Låne ved kommunen ( Carl Erik ) John ordner dette 

Hjælpe i køkken : Torben, Mia spørger Leif Melchior om han vil hjælpe også. 

Laugets ting fra Stolbroladen : Håndsæbe, håndklæder, viskestykker, karklude, store klare poser, 

servietter og blok ledlys. ( Peder ) 

Duge : Agnes 

Drikkevarer : Peder 

Købes 3 kasser øl A 24 stk, 2 kasser cole A 24 stk, 1 kasse A 24 stk. Squash, 4 x 400 g kaffe 

Mad : Bestille på Kær ” Kong Fittes Livret ” a ca. 80 kr.per person   ( Agnes ) 

Der er Muffins til kaffen 

Ref. : Mia 

Rydde op : Alle 

 

 

4. Generalforsamling den 3. marts : 
Paragraf 8 i vores vedtægter er ændret til en tekst som banken kan godkende. Se vedtægterne 

Lauget mødes : kl. 1630 

Hvem kommer : alle 

Forsamlingshuset kl. 18.00 

Regner med 35- 40 personer 

Velkomst kl. 18.30 

Laugets ting fra Stolbroladen : Duge, håndsæbe, håndklæder, viskestykker, karklude, store klare 

poser, servietter og blok ledlys. ( Peder ) 

Drikkevarer og Kaffe : Har Peder sørget for 

Frikadeller : ca. 80 stk. hver / John og Agnes  


