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Afslutning

Bestyrelsen
Vi har haft er godt og aktivt år i Lauget
Der er afholdt 10 møder
Vi konstituerede os således
Formand. Agnes
Næstformand Birgitte
Kasserer John suppleant til bestyrelsen
Sekretær Mia
PR. hjemmeside Vivi
Tilflytter ambassadør Ina
Medlemmer Peter og Leif.
Vi har desværre måttet sige farvel til Vivi, det var vi kede af
men arbejdet kommer først
Vi er dog så heldige at hun gerne hjælper når det er
nødvendig i forbindelse med vores hjemmeside

I stedet er John trådt ind i bestyrelsen så nu sidder kassereren med
i bestyrelsen
Birgitte har fået orlov frem til 1 August på grund af arbejde
Vi glæder os til at få hende med igen .
Der er mange aktiviteter i gang og det er dejligt når rollerne er
godt fordelt ud på de enkelte laugsmedlemmer
Vi er også aktiv i forbindelse med samarbejdet på Nordals og i
Landsbyforum.
Der har sidst i januar været et møde i Holm hvor alle laug på
Nordals var inviteret, arrangør var landistriktssekretariatet der
gerne ville ud til laugene, en god oplevelse for os og også for
forvaltningen.

Vore igangværende projekter er:
Branddam i Himmark er færdig
Storkeprojekt i arbejde
Slæbested i Arbejde
forskønnelse af vores hovedgade ( Nordborgvej) i arbejde
disse 4 projekter har i lige hørt om
Derudover er der 2 projekter vi gerne vil have hjælp til
1. Shelters nede ved Himmark strand her har vi brug for hjælp til
forarbejdet og i selve processen.
På nuværende tidspunkt er der forslag om opsætning af 2 shelters i
stedet for 1 stor begrundelsen er at med 2 styk er gæsterne ikke så
udsatte for vind og vejr
Der er også større mulighed for flere overnatninger samtidig.
Har du lyst til at være med.
2. Multihal på nuværende tidspunkt har vi sendt den og shelterne ind i
forbindelse med den fremtidige kommune plan
her vil vi også gerne have hjælp fra jer

Aktiviteter i 2018:

i årets løb har der været rigtig mange arrangementer i Svenstrup
Lauget har været involveret i sommerfesten forud for Ringridningen
der var god tilslutning og som altid god mad leveret af vores altid friske kok Karin

Fællesspisning i uge 42 med kåring af årets ildsjæl i Svenstrup. Karin afleverede
pokalen til de nykårede ildsjæle Friskolebestyrelsen.
Juletræs tænding dejligt at vi altid får strøm og lokaler stillet til rådighed at Nordals
Auto og træet leveres af Ole Rasmussen vi takker mange gange. En altid dejlig og
hyggelig eftermiddag , men julemanden vil gerne have endnu flere børn til at danse
om juletræet .
Ren by er et tilbagevendende projekt som kommer os alle til gode
affaldsindsamlingen her hos os er lige inden konfirmations søndag i Svenstrup kirke.
Vi samler affald ind og kommunen sørger for tænger m.m. og giver lidt til ganen og
alle kan være med.
Blomsterløg sponsoreres ligeledes af Sønderborg kommune i 2018 har vi fået 5000 stk
til Himmark og 5000 stk. til Svenstrup og alle løg er sat .Lauget takker for løgene og
ikke mindst de mange personer der har sat alle disse løg –

Ser vi på aktivitetsniveauet i Svenstrup som en helhed
Svenstrup ungdomsforening
med gymnastik, fodbold, håndbold, krolf. M.m.
skytteforeningen med pistol og riffel skydning
cykelklubberne Cykling hver mandag m.m.
Æ-si – Skå komsammen for ældre
Friskolen / støtteforening , Forsamlingshus aktiviteter
Rideskole , Ringridning
Riecks Arkæologiske samling ,Stolbroladen
Alsingergården, Folkedansere
Her kun nævnt nogle af alle de foreninger der har aktiviteter i løbet af året.

Alle har været aktive i arbejdet for at fremme og vedligeholde aktivitets
niveauet i vore 3 landsbyer
2018 har været et år vor Lauget har sat mange aftryk i kraft af alle de personer
der er gået ind i de enkelte projekter.
Med det ene formål at få tingene til at lykkes og det må vi sige borgerne i
Svenstrup er ikke bange for at give en hånd med.
Tak til alle jer der har været i gang og er i gang
Vi kan faktisk ikke takke nok, for vi har oplever så megen goodwill hele vejen
rundt i vores lokalområde og hos Kommunen så vi har svært ved at få armene
ned. TAK
Jeg vil personlig gerne takke bestyrelsen for godt og positivt samarbejde i 2018
De er bare gode
.

