E`Svenstruplaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. januar Stolbroladen

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 15. november og 5. december:
Godkendt begge to.

2. Orientering v. formanden:
Birgitte: Syg
Kommunen Stolbroladen: Mødelokaler skal bookes via en booking portal, mere om dette på møde
Som Agnes indkalder alle brugere af Stolbroladen til.
5. april: Årsmøde i landsbyforum. Det foregår i år på Svenstrup Forsamlingshus. Menu til mødet :
Egen Kølle.
26. februar: BaglandsTV. Der kan leveres råmateriale til filmholdet. Agnes kontakter friskolen om de
er interesseret.
23. januar: Møde i Landsbyforum

3. Foreningsmøde og andre interessenter:
Dagsorden blev fastlagt. Mia laver udkast og sender til Agnes inden den 20. februar
Dato: 20. februar kl. 19.00
Forsamlingshus: Er lejet og aftalt
Arrangement: Agnes spørger Vindmølleprojekt eller Vision Gruppen og siger besked hvilke til Mia
senest den 20. januar.
Lauget mødes: Kl. 17.45 på forsamlingshuset
Vivi og John: Boller
Agnes og Ina: Ost, marmelade, fløde
Mia: Henter vand, kaffe, the, duge og sukker i Stolbroladen
Kopi af dagsorden: Mia
Info til E`Svenstruppe: Mia

4. REN BY den 17. marts 2018:
Lørdag før palmesøndag.
Kl. 9 med stående spisning af rundstykke
Sted: Stolbroladen
Mia hører, om Farveladen, krolf, foto og stensamling vil være med
Agnes kontakter friskolen, om de vil være med igen i år. De kunne evt. rense landevejen og så vil
lauget tage de små veje.
Agnes hører kommunen om skraldespande ved busstoppestederne i Svenstrup
Info til E`Svenstruppe i både februar og marts: Mia
På næste møde planlægges indkøb til dagen.
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5. Udviklingsplaner:
Lauget skal læse og vi gennemgår udviklingsplanen på næste møde.
Besluttet at vente til efter foreningsmødet, da der kunne komme gode input som skal med.
Udviklingsplaner er med på marts mødet igen.

6. Mødekalender:
Mødedatoer er fastsat og plottes i en kalender som udsendes til alle i lauget.
Alle laugmøder er kl. 19 og i Stolbroladen. Vi skiftes til at give kage.
Hvis man ønsker at holde møde i privaten og samtidig har turen til kage, så er det frivilligt.

7. Økonomi v. kassereren:
Kassebeholdning: 7599,74 kr.
Spejderkonto: 15846,35 kr.
Ricks Stensamling: 2285,29 kr.
Anden konto: 0,50 kr.
Der kommer i januar 5500 kr. fra kommunen
Overdragelse af regnskabet + diverse til John: Agnes og John

8. Eventuelt:
Ina: Vil gerne arbejde på et storkeprojekt i Svenstrup.
Vivi: Skal undervises i brugen af webside.
Mia: Sende invitation til kursus den 17. februar til John og Jan.
Ina: Der er nytilflytter på Ugebjergvej/-toften. Ina og John sørger for dette.
Punkter til næste møde:
Sokkel til skulptur
Infotavler skal friskes op

Næste møde:
Dato: 14. februar kl. 19.00 hos Vivi
Kage: Vivi
Emner til dagsorden senest: 7. februar til Mia
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