Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 83 - torsdag den 5.10.2017 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Brian, Lasse og Asta
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Eline
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 81 og 82
Blev godkendt
4 Nyt fra formanden og næstformanden
Intet fra formanden
Næstformanden:
-Kommunen sætter ”Aabenraa byinfoskilt” op overfor Markedsskoven
-Karsten Gram stopper som landdistriktkoordinator for Aabenraa kommune
5 Udviklingsplan – Status og evt drøftelse af næste step
(Hvis Formanden og Brian J finder det nødvendigt/der er behov – inviteres
Kasper Espersen til dette punkt. I såfald udvides punktet tidsmæssigt)
Kommunen har nikket ja til lokalrådets organisering og proces.
Dato for Borgerinddragelsesmøde/arrangement 6.11 , 8.11. eller 15.11
Forslag til Agenda
6 Åben for tilføjelser
Skraldespandsplacering i Bolderslev
-ved bænken på hjørnet af Hovedgaden/Søndergade
-ved bænken på stien ved skolens sportsplads
-ved busstoppestedet ved skolen

Brian
Brian

Asta

7 Sidste nyt midtpunkt og beslutning om en fælles holdning
Bliver nedlagt som asylcenter 1. januar 2018. Lokalrådet har ikke noget bud pt. til
fremtidig benyttelse.
Kommunen indkalder til et borgermøde.
8 Økonomi status
Ifølge udskrift fra Kirsten er der pt. et underskud på 4.169 kr.
Der er pt. 94 støttemedlemmer .
9 Generalforsamling 24.2.2018 kl. 09:30
Annonce og underholdning er afklaret
Dirigent

Henning

10 Drøftelse af 3 hovedprioriteringer for 2018 (hvad skal vi arbejde på næste år?)
- Medlemskab
- Flere frivillige hjælpere
- Bosætning
- Grønne områder
11 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
Samt aftale indlæg til aktivitetsblad (Deadline 23/10)
- Annonce generalforsamling
- Processen for områdefornyelse
- Dato borgermøde
- Dato Julehygge i hallen
12 Næste møder
27.11. kl. 19:00 Udvidet møde+3
11.12 kl. 19:00
13 Evt.
Indkøbssituationen:
Dagrofa’s analyse bliver færdiggjort inden for de næste 14 dage

Ref. Asta Danielsen

Alle

-Henning
-Brian
-Brian
-HP

Lokaler Asta

