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Referat fra Topmøde den 5. april 2016 på Svenstrup Forsamlingshus. 
 

 

Antal fremmødte : 19 personer 

1. Velkommen v. Henrik 

2. Året 2015 v. Agnes: Borgermøde først på året med stor tilslutning og mange ideer 
kom op, som er påbegyndt eller brugt på anden vis. Hvad er der arbejdet med af 
nye projekter : Velkomstfolder, IT –undervisning, Krolf opstart, moutain bike 
ruter,Ricks stensamling og plantning af blomsterløg i byen. Derudover er der 
stadig fællesspisninger, kåring af årets ildsjæl og kåring af årets bommert. 

3. Connie Skovbjerg som er koordinator for landdistriksudvalget fra Sønderborg 
Kommune . Hun fortalte , hvad hun kunne hjælpe laugene med bl.a. formidling til 
de rigtige kanaler og personer, administrationsopgaver og gode råd til udførelse af 
opgaverne samt også som ekstra hånd. Hjælper laugene med at få udviklingsplaner 
lavet da de er vigtige og danner grundlaget for ansøgning af midler. 

Sønderborg kommune er meget interesseret i at hjælpe med turisme aktiviteter 
bl.a. resort ved universe. Laugene er meget velkommen til at bruge hende. 

Fælles projekt som er i gang lige nu i kommunen : Der opsættes blomsterkasser 
med krydderurter i byerne som er til fri afbenyttelse. Der kommer 2 kasser til 
Svenstrup. 

4. Kristian P. Nordstrøm , som er ansvarlig for offentlige arealer i Sønderborg 
kommune :  Han oplyste også at de meget gerne vil hjælpe med alle mulige 
projekter. Opfordrede til at melde mangler og klager på APP ”GIVETPRAJ ” HUSK 
navn  + telefonnummer. 

Oplyste der kommer blomsterløg igen i år.  

5. Kaffe og kage 
 

6. Den nye udviklingsplan 2016 – 2025 for Svenstrup lauget blev gennemgået, et par 
ting skulle tilføjes. Derefter almindelig snak og debat om , hvordan vi får flere med 
til at hjælpe med vores projekter og arrangementer. Alle var enige om at der er 
gang i mange gode ting på nuværende.  

 

Ref. MB 


