E`Svenstruplaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.september 2015, åben møde ved Stolbroladen
Afbud.: Ingen
Fremmødte : ca. 20

1.Referat.
Emnet var ikke på mødet , tages med på næste møde

2.Der var åbne emner foruden agenda :
Flyene i havet omkring Als :
Jørgen , Jørgen og Chresten var mødt for at fortælle lidt om flyene. Interessen går omkring
flymotorerne, mange dele af flyene er der stadig men mange er også drevet i land og opsamlet af
private.
Der har været dykkere nede og lokalisere flyene. Omkring Als er der 11 nedstyrtninger og det er disse
vi interesserer os for.Nedstyrtningerne er ved øst- og nordkysten. ( Traneode)
Man ønsker opstart af interessegruppe, Jørgen , Jørgen og Chresten er med. Der skal findes lokaler til
opbevaring af delene samt et sted at være for projektet.
Man vil også se om de private som har dele liggende er interesseret.
Motorerne skal behandles for opbevaring.
Evt. starte et museum.
Der har været lidt kritik , som går på at folk synes ikke gravfreden skal forstyrres og at dette måske
ikke var helt lovligt. Men det er undersøgt og det er lovligt så længe tingene er under 100 år
gamle.Findes der knogler vil de blive analyseret og begravet på Åbenrå Kirkegård hvor gravene er i
forvejen.
Krolf ved Stolbroladen :
Arbejdsgruppen er etableret, Christian og Hans Egon og Peder var mødt fra gruppen, og fortalte lidt.
Men etableringen ikke rigtig kommet i gang endnu, da der skal graves jordvarme ned i området i uge
43. Køller, bolde mm er købt ind til 10 personer. Planen for banerne er lavet og gruppen ved også
hvordan. Lauget ville gerne om der kunne blive nogen baner færdige til uge 42 så der kunne være en
lille turnering og folk havde lejlighed til at prøve sporten. Gruppen vil så etablere de baner inden uge 2
iflg. aft.
Mountainbike ruter i området :
Tanja og Peder var mødt fra projektet og de viste på projektor nogen billeder af ruterne ( 8, 15 og 27
km ) Alle ruter starter ved Himmark strand da der skal være parkering til dem der ankommer i bil.
Ruterne er primært i Nørreskoven og Fladbæk. Alle kan være med. Der etableres måske også en
ekstrem rute.Ruterne følger meget Alsstien, så der er også gående og der skal tages hensyn.
Inden alt er på plads er der nogen lodsejer der skal informere og være med på ideen da nogen af ruterne
går i kanten af markerne. Alle ruter er som naturen nu er !! Der bruges ingen kunstige mærkninger og
afgrænsninger, alt er naturens egne. Gruppen består foruden Tanja og Peder af Børge og Agnes fra
lauget.
Luftmeldertårnet mellem Stevning og Svenstrup :
Der er møde med lodsejer den 22. september for afklaring . Men lauget er stadig interesseret.
Der blev bemærket at komme til og fra tårnet skal forbedres for ikke at komme til skade.
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Velkomst folder til ” TILFLYTTERE ” :
Er nu til korrektur, den er rigtig flot med gule farver på skrå.
Riecks stensamling :
Kommune skal bruge / sælge huset på Egebjergvej, så stensamlingen var på vej ud af området. Det
syntes lauget ikke om , synes samlingen skal blive i byen da Rick familien også er herfra. Den er en
gave som Svenstrup har fået.Der afholdes møder, for at finde egnede lokaler i byen, måske lave et
museum hvis det er muligt at få op at stå med frivillig hjælp. Der vil komme mere info senere.

3.Orientering ved formanden :
Agnes informerede om at mødet var et åbent bestyrelsesmøde med tilskud fra kommunen.
Forslag til at Stolbroladen bruges noget mere til mindre arrangementer, møder, gallerier mm. Dog skal
der bemærkes at dette ikke skal være en konkurrent til forsamlingshuset.
Forslag til at Svenstrup lauget laver Sønderjydst kaffebord i.f.m. Spejderlejr 2017, mere om dette
senere.
Forslag om højskole ved Købingsmark !!
Arrangement omkring EL cykler er afholdt.

4. Uge 42, fællesspisning og kåring af ILDSJÆL :
Folder er husstandsomdelt i uge 38.
Karin laver maden
Forsamlingshuset er booket.
Rykker for yderligere indstillinger til året ildsjæl til Lasse Andersen
Krolf turnering lige inden fællesspisning den 16. oktober er planlagt. ( SUF, brandværn og krolf
gruppen laver en lille turnering )

5. Juletræstænding + juelposer / julemand :
Julemand er klar i år igen .
Henrik og Børge køber bom som de plejer
Mia spørger Ole Rasmussen om sponsorat af jueltræ igen i år. ( Det er ok )
Gløg, æbleskiver , saft , sukker, marmelade mm ( Agnes )
E Svenstrupper : Anneli
Juleposer laves om torsdagen hos Agnes den 26. november.

6. Økonomi ved Henrik :
Kassebeholdning : 10000 kr.
Startsæt til krolf er betalt af lauget.
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Næste møde.

Peter sørger for kaffe og kage

Dato : 21-10-2015 ,
Hos : Stolbroladen
Emner til dagsorden senest : 14-10-2015

Referent.
Mia
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