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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts i Stolbroladen kl. 19 
 

Fraværende :  

1. Referat fra bestyrelsesmøde og generalforsamling den 23/2 , 1/3 og 3/3  
:  

Referaterne godkendt 

2. Orientering ved formanden : 
Afslutning af projekter : Opgørelse på frivillige timer / arbejde skal være med detaljeret i fremtiden. 

Det er et krav fra kommunen , men også en fordel for lauget , da vi så har et opslagsmateriale. 

Formøde til bestyrelsesmøde var et konstruktivt møde. 

De afsluttede projekter indsendes til kommunen. 

 

Svenstrup film vist i bio den 28. marts : Alle fra lauget var der og dem som var med i filmen. ( Karin 

Frost og Arne Madsen ) 

Alle var efterfølgende på cafe i Sønderborg, God måde lige at afslutte og evaluere. 

Der var et par rettelser til filmen , som Agnes fik med hjem og skulle indrapportere. 

 

Udvikling plan 2022 – 2030 sendes ind til kommunen : Agnes 

Formandens beretning sendes til kommunen : Agnes 

 

Tour de Nordals : Der var møde den 23. marts på kommunen . Der blev snakket mange ting vedr. 

arrangementet , interessen var der og det var godt besøgt. 

På dagen den 7. juni skal der bruges 3o personer,  På cykelruterne og ved arrangementet bagefter i 

teltet. 

Næste møde er 11. april. 

Der er lavet 500 stk. folder , som skoler , laug og lignende får . Disse folder vil ikke blive 

husstandsomdelt. 

Sponsorerne indtil nu er Danfoss, Linak og Kalecheværkstedet. Der vil blive søgt flere sponsorater. 

 

Himmark slæbested : Der er lavet 2 forslag . Arbejdsgruppen vil helst have forslag 2, da det er den 

bedste placering af slæbestedet. Dette vil ændre det som allerede er sendt til kystdirektoratet og har 

været på hold indtil nu. Hvis ikke projektet skal starte forfra så foreslår lauget at vi kalder det et 

revideret projekt med en ny dato. Agnes laver en aftale med Bo Mammen. ( Formand for stenrev ) 

 

Cykel P-plads : Lauget har fået papir på at lauget har brugsretten til grunden / området. Så kan 

projektet fortsætte igen og gøres færdig. 

Der mangler en byggetilladelsen til overdækningen af bord bænkesæt. Agnes laver og ansøger om 

dette. 

Der opsættes en cykel pumpe , stativ til cykel reperation. 

Der kommer ingen el opladning i første omgang. 

Peder er tovholder på det praktiske arbejde sammen med Hans Henning Hess. 

Agnes bestiller materialerne hurtigst muligt. 

 

Ricks Stensamling :  

” Tilbage til oldtiden ” den 1. maj 
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Side 2 

 

Påskeåbent  

30 års jubilæum den 19. juni. Der laves et arrangement. 

 

Ansøgning Kurt : Kurt fortalte at der kan ansøges mindre beløb til f.eks bord bænke sæt  ved Hørup 

Genbrug. De deler ud af overskuddet hvert år. 

Næste deadline for ansøgning er den 6. april 

Kurt og Agnes laver ansøgning om specielt 8 kantet bod bænkesæt til området ved insekt hotellet. 

Tegning af modellen er udleveret ( Mia ) 

 

Laugets forslag til forbedring / sikring  af Nordborgvej i tiden hvor der oprenses og bygges resort 

og trafikken er stor  og tung. Disse forslag er indsendt til deadline men er ikke nået frem til rette 

person. 

Lars Barsballe vil gerne have en kopi. 

 

Agnes og Hans tager til Bornholm i juni 

 

Kirkerne i lokalområdet går i gang med Pilgrimsruter, som går fra kirke til kirke i områderne. 

Vil gerne have nogen fra lauget med.  Han vil gerne være med. 

 

3. Infoland / hjemmeside : 
Søren var ikke med til mødet denne gang. 

Ricks Stensamling vil gerne have egen hjemmeside med egen adgang. Har evt  mistet adgang. 

Cykelklubben samme og har måske også mistet adgang. 

Emner er med på næste  

 

4. Evaluering af generalforsamlingen  : 
Formen på mødet ? 

Kulturelt indslag ? 

Emnet med på næste møde 

 

5. Kulturudvalg : 
Møde ved Jesper onsdag / torsdag kl. 18, det er med spisning som Jesper laver. 

 

6. Ren by 2022 : 
Orientering ved John. 

Friskolen holder ren by den 22. april. 

Lauget vil gøre ren by den 7. maj, hvor ruterne er Kalsminde og Himmark. 

Aftales nærmere på næste møde 
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Side 3 

 

7. Økonomi ved kasseren : 

Kassebeholdning : 17891,92 kr. 

 

Nordborg gruppen : evt ansøge om penge til mere julelys 

Opfordring fra kasseren : HUSK at aflevere bon og kvitteringer hurtigst muligt efter køb. 

Manglende termokasse ( Slagter Nielsen ) kan komme til at koste 500 kr. 

Referat fra generalforsamlingen den 3. marts og bestyrelses oversigt underskrives af sekretæren og 

dirigenten og afleveres til Søs. ( Mia afleverer kopi til Søren ) 

Husk at ansøge ved pulje til vedligehold  også til  nye tonerpatroner til dem som printer på egen 

printer fra lauget 

 

8. EVT : 
 

Ungbo orientering : Emne med på næste møde 

 

Ansøge mindre beløb ved  Hørup Genbrug  

 

Svar på om Lauget får ansøgt pulje vedr vedligehold  , det kommer i april. 

 

Evt. ansøge om printer til lauget  ved logde 

 

 

 

 

 

Næste møde.   

Dato / tid :  28. april  / kl. 19 

Sted : Stolbroladen 

Kage : Agnes 
 

Emner til mødet senest den  21. april til sekretæren 

 

Foreløbig emner : 

Ren by 2022 : 7. maj lauget 

Ungbo 

Infoland / hjemmside : Ricks Stensamling og cykelklubben adgang 

Design / formen på næste generalforsamling 

 

 


