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Side 1 

 

Referat fra foreningsforum møde den 7. februar på Svenstrup 

forsamlingshus. 
 

Der blev budt velkommen ved Formanden for lauget Henrik Elkrog 

 

Henrik lagde ud med at fortælle om året 2016 i lauget. 

 

Lauget er vært ved ca. 4 faste arrangementer hvert år, ren by, fællesspisning i juni , uge 42 

fællesspisning og juletræstænding. 

Derudover er der diverse andre opgaver: Badebro op og ned, Ricks stensamling, sankt hans hjælp                   

plus de projekter som er i gang eller igangsættes. 

 

Lauget har valg senere på året, hvor vi mangler 3- 4 personer. 

 

Der blev også nævnt at vi mangler nogen , som vil sørge for at badebroerne kommer op og ned        

hvert år. Samt også at gå til de møder kommunen afholder vedr. dette da kommunen betaler 

materialerne. 

 

Der opfordres at hele byen og alle foreninger bruger informationstavlen, som er ved            

parkeringspladsen over for forsamlingshuset. Peter Albeck kan kontaktes når der skal noget i 

den. ( mob. 26826484 eller mail : peteralbeck65@gmail.com ) 

 

Ren by projektet er rimeligt nyt og vi kan sagtens bruge mange flere , som kommer og være 

med. Ren by gøres lørdagen inden weekenden palmesøndag, for at gøre det pænt til 

konfirmationerne. 

 I år er det 1. april. Nærmer oplysninger i E `Svenstruppe 

 

Lauget efterlyste nogen ideer til nye projekter eller arrangementer :  Der kom i løbet af aftenen     

nogen gode ind, som vil blive kigget på i lauget. Tak for det !!! 

 

Så blev der serveret kaffe og drømmekage og snakket  hen over bordet. 

 

Efter dette var der bordet rundt hvor de enkelte foreninger og klubber kunne fortælle om deres året 

der gik og nye tiltag. 

 

Følgende blev bl. a. sagt. : 

 

Folkedans mangler ældre til dansen , som foregår på Alsingergården. Ib Jensen kan kontaktes , hvis 

der er interesse. ( i.jensen@post3.tele.dk ) 

 

Der er vinterfest den 25. februar på forsamlingshuset. 

 

Der er i uge 17 - TEATER alle steder i kommunen, nærmer informationer kommer. 

 

 

Tak for et godt og iderigt møde  / E Svenstrup laug 

 

mailto:peteralbeck65@gmail.com
mailto:i.jensen@post3.tele.dk

