E`Svenstruplaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens
Afbud.: Agnes

1. Referat.
Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende :
Havde alle informationer med fra Agnes og vi gennemgik disse.
Informationerne kopieres ind i referatet :
Dette kan evt. sammenkædes med møde i uge 39 men kig på det
Agnes
Kære Landsbylaug.
Vi er i Sundhedsafdelingen i gang med udarbejdelse af sundhedspolitikken for 2016-2018. Der er et ønske om at komme bredt ud ift. høring og
information omkring denne. Vi arbejder derfor med ideen om at koordinere denne høring/information med nogle lokale arrangementer. Jeg har derfor
fået anbefalet af Connie Skovbjerg at kontakte jer.
Har I kendskab til nogle arrangementer i Sønderborg Kommune i perioden ca. 15.august til 1.oktober, hvor det kunne være muligt at komme ud med
et telt, en bod eller noget andet? Det kunne fx være ringridning, lang fredag, loppemarked, by night, fællesspisning, sportsarrangement,
frivillighedsarrangementer (uge 39) eller noget helt andet.
I må meget gerne sende jeres umiddelbare forslag og ideer, så kan vi altid tage de praktiske ting senere. Jeg har en deadline i slutningen af ugen, så
gerne senest på torsdag.
Ring endelig, hvis I har brug for en uddybning.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Hilsner,
Maria

Venlig hilsen
Sønderborg Kommune
Sundhedscentret
Forebyggelsesenheden
Vi snakkede om dette i lauget og blev enige om at Mia ringer til kommunen og foreslår at de kontakter Dorthe Johansen om at komme til
ringridningen om søndagen.

Hej jeg har fået en forespørgsel fra forsamlingshuset
De vil gerne have internet lagt ind
Men det koster
Derfor vil de gerne have os med som bruger
De håber på at vi vil betale ca. 1500 til 2000 kr
Heri indgår også den brugerbetaling for vore PC kursister
Har sagt foreløbig ja men det skal konfirmeres i lauget inden
De får endelig svar
Agnes
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Jeg har sendt 2 ansøgninger til Landistriktsudvalget
Går de igennem er det ikke jer der skal i arbejde
Men er der nogen der gerne vil være med
Jeg er i gang med at finde de rette partnere til MTB.
Og regner med at få en afklaring på luftmeldetårnet i denne uge
Hav et godt møde AGNES

Pumktet med på næste bestyrelsesmøde da der er ting som skal uddybes, pris, vedligehold hvem, hvilken forbindelse mm.
Ansøgning sendt på luftmelder tårnet er ok , men 5000 kr er ikke meget til vedligehold som tårnets tilstand er . Vendes på næste møde.
Ansøgning om midler til MTB bane på skole rigitg god ide.. Vendes også lige på næste møde.
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Hej se lige dette gode tilbud
Kan vi bruge det til en hyggeeftermiddag evt. søndag d. 27 september på forsamlingshuset
Evt. med brætspil, pc, dart og en god fortælling
Samt kaffebord
Eller holder vi bare åben bestyrelsesmøde i denne uge
Vil helst det første
Agnes
Kære Landsbylaug
Igennem flere år har der været en landsdækkende kampagne i uge 39, der har til formål at hylde frivilliges indsats. Kampagnen er kaldt Frivilligugen.
Sønderborg Kommune har hidtil deltaget i kampagnen ved at lægge Frivilligfesten på fredagen i uge 39.
I 2015 er der planer om at udvide programmet, så flere foreningers forskellige aktiviteter bliver en del af en samlet programpakke i uge 39. Alt
sammen med det formål at fejre frivillighed og sætte fokus på det aktive medborgerskab.
Landsbylauge kan også være med:
o Måske kunne der holdes åbent bestyrelsesmøde i landsbylauget, så andre landsbybeboere kunne deltage i mødet uden af være medlem af
bestyrelsen.
o Måske kunne der laves fællesspisning.
o Måske kunne der afholdes et temamøde i landsbyen, hvor det blev drøftet, hvordan man ville tage imod nye tilflyttere til landsbyen – uanset om de
kom fra Sønderjylland, København eller Syrien.
o Måske er ideen en helt anden.
Uanset hvad ideen er, kan Landsbylauget få 1.000 kr. til arrangementet ved at melde arrangementet til Fritidsafdelingen på mmen@sonderborg.dk
senest den 1. juni 2015 (beskriv arrangementet og oplys CVR-nr.). Arrangementet vil herefter blive omtalt i det samlede program over aktiviteter i
uge 39.
Med venlig hilsen
Sønderborg Kommune
Land, By og Kultur
Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg
Morten Menné
Bestyrelsen foreslår ” Åben bestyrelsesmøde ” da vi synes at arrangementet ligger for tæt på uge 42 , samtidig er der også høstfest sidst i
september. Mener ikke området kan bære alle arrangementerne. Samtidig er 1000 kr måske ikke værd og bruge så meget tid på. Punkt på næste
møe den 19. juni.

3. Gratis kaffebord og Fællesspisning den 6. juni 2015 :
Mad : Karin. Som også selv handler ind som hun plejer. Får så mange kontanter som muligt af
Anneli og lægger resten ud . Afregnes med Henrik.
Anneli : Gave til Karin
Hjælp eftermiddag / kaffe : Børge, Henrik, Anneli, Agnes og måske Mia
Hjælp aften : Henrik, Anneli, måske Mia og Agnes
Indkøb sammen med ringridning er ok og aftalt.
Leje af køkken på forsamlingshuset : Aftalt
Kager : 11 lagkager og en pladelager, alle er informeret om tid og sted for aflevering.
Tovholder på økonomien ved arrangement : Henrik
Antal tilmeldinger indtil nu : 17, der er kommet flere til.
Agnes har sørget for servietter og fløde til kaffen , servietter , tallerkner , knive, gafler og glas til
aftensmaden,
Underholdning : Agnes og Anneli
Kaffe , the , saftevand købes : Henrik
Påmindelse om arrangementet kan nås i E Svenstrupper : Anneli
Lister til arrangementet som folk kan skrive deres kommentarer på / Anneli
Lauget mødes lørdag den 6. juni kl. 13.00 i teltet.
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4. Evaluering af projekt ” Ren by ” :
Fremmødet var skuffende. Vi skal sørge for at have flere opsamler værktøj til næste gang. Ellers er
vi enige om at prøve igen lidt senere.

5. Økonomi v. Henrik :
Kassebeholdnig : 15600 kr. ellers ikke noget at bemærke.

6. Uge 42 :
Med på næste møde da Agnes var fraværende

7. Sankt Hans :
Børge kontakter Asta for at høre om de mangler hjælp igen i år. Henrik og Mogens kan hjælp.

8. EVT :
Nyt borde og bænke sæt til parkeringspladsen kommer uge 22. Mia giver Mogens besked og
Mogens og Hans Egon sørger for resten.
Ide og lave en materiale liste på hvad vi har i lauget og lægge ud på infoland !!
Skab på Stolbroladen kunne være pladsen. 2 kunne få en nøgle.
Badebroer : Himmark er ok og opsat . Karlsminde mangler, vil blive op sat . Broen kunne ikke
opsættes som kommunen havde foreslået, var ikke sikkert nok. Nu er der købt brædder bolte og
metal bor så det kan holde. Børge og Henrik sørger for opsætning , dog bliver broen uden gelænder
da dette ikke er sikkert nok som vi har nu. I efteråret ved nedtagning af broerne vurderes deres
tilstand og om vi skal søge om ny bro.
Dam ved Himmark . Brosby Olsen arbejder på at få mere vand i og noget vedligehold med
kommunen. Børge kom med info og følger op.
Fra Landsbyforum mødet havde Anneli lagt mærke til følgende punkter vi kunne bruge :
Få penge til at passe vores egne grønne områder !!
På infoland kan der tegnes plads til annoncer og vi kunne tjene penge op til ?? ( Sponsor side
måske )
Peter kontakter kommunen og spørger om de vil komme og klippe hækken ved parkeringspladsen
for at man kan se vores informationstavle.
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Næste møde.
Dato : 16-06-2015
Hos : Stolbroladen / Børge sørger for kaffe, the og kage
Emner til dagsorden senest : 10-06-2015
Punkter fra sidste møde : Åben bestyrelsesmøde i uge 39
Forespørsel fra forsamlingshuset på internet
Uge 42

Referent.
Mia
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