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Referat fra bestyrelsesmøde den 18. april i Stolbroladen kl. 19 
 

Fraværende : Agnes og Ina 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts:  
Referatet godkendt 

2. Orientering ved formanden  ( Kurt ): 
Årets landsby : Med på næste møde 

Slæbested  v. Himmark : Der skal laves et nyt oplæg. 

Møde den 12. maj 

Topmøde : Den 16. maj, deltager Agnes, Hans , Peder, Hans Henning og måske Mia. 

Tillæg 12 teknisk anlæg ved Danfoss : Transformator område ved Svenstrup vandværk. Skærmende 

beplanting ønskes. Der har været indsigelser fra borgere. 

Er indsendt til Sønderborg Kommune 

Hvor hvilket medie og hvordan  skal Svenstrup filmen være : Med på næste møde 

3. Ren by v. John   : 
Friskolen : Indsamling mandag den , hyggeligt at se de små flokke samle ind 

Indsamling ved lauget , froslag den 7. maj : Flyttes, evt indsamling hver især fra lauget 

John sætter en tekst sammen til E`Svenstruppe, deadline 20. maj. 

Evt. bon på boller med marmelade og chokolade. 

4. Infoland / Hjemmeside  : 
Søren instruerer både Ricks Stensamling og cykelklubben i at gå ind på egen hjemmeside. 

Tour de Nordals skal på forsiden med link. ( Søe siger besked til Søren ) 

 

5. Cykel P-Plads v. Nordborgvej/ Nørreskovvej : 
Grus sand og fliser ( Agnes ) 

Projekt start : ASAP 

 

6. Ungbo : 
Dialog om nedrivning 

7. Vedligeholdelses udgifter – penge bevilliget : 
Bevilliget : 8000 kr. 

Procedure , med på næste møde 
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8. Design generalforsamling næste gang : 
Med på næste møde 

 

9. Økonomi v. kasseren : 
Kassebeholdning : 17376,47 kr. 

Husk at aflevere bon til kasseren 

Møde aftales med flytning af bank 

 

 

10. Kulturudvalg 2022 : 
2 møder.  

Kulturudvalget : Ina, Søs, Ib, Jesper, Ole A. og Agnes , som trækker sig ud på sigt  

Fælles kalender : Ikke flere aktiviteter  på samme dag. Kun få personer kan få adgang 

Gadefest : Komme med ide 

Foredrag : Emil Nolte fra Flensborg er foreslået 

Maler arrangement : Ina kontakter farveladen ved Stolbroladen 

Syng sammen ved Bålhytten :  

Sankthans : Lauget 

Svenstrup sang : Bedømmelsesudvalg med krav til sang. Der er 1. præmie. Deadline 2. september 

 

11. Evt. : 
Mølle på 150 m mellem Stevning og Svenstrup :  Kan lauget hjælpe , da borger er nervøse for 

larmen / snurren. Møllegården og Stevning laug har henvendt sig. Lauget er nødt til at bede om 

mail fra borger som har henvendt sig. Mia siger besked . 

 

Ildsjælpokalen : John efterlyser nogle papirer som er brugt tidligere, hvem har dem. Forslag at 

kigge i gammel blad E `Svenstruppe 

 

Wood Schulpture 2022 Sønderborg :  Ingen interesse fra lauget s side. 

Der er også mere arbejde i dette end man regner med. 

 

Skiltesagen : Søren har ikke skiltesagen iflg. Søs. Med på næste møde 

 

Nyt møde er den 18. maj. 12 maj var planlagt , men der er andre møder 

 

Tilflytter : Har Eline dette job eller ??? Hvem ved noget 

Med på næste møde 

 

Næste møde.   
Dato :  18. maj 

Sted : Stolbroladen 

Kage : Søs 
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Emner til mødet senest den 11 maj til Mia 

Foreløbige emner : 

Årets landsby 

Vedligeholdelses omkostninger / procedure 

Design generalforsamling 

Tilflyttere – gave 

Skiltesagen 

Svenstrup film ” arkiveres ” 


