24-08-2018

REFERAT NR. 10
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 09.09.10
Fraværende: Michael Rasmussen og Hans Petersen
1. Godkendelse af referat nr. 9
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Dorte og Kirsten mødte op til arrangementerne ”indvielse af Frisbeegolfbanen” og ”100 års
jubilæum ved Bolderslev Missionshus”.
Bent og Dorte præsenterede vores fremtidsplan ved kommunebesøg i Plan/miljø.
Det resulterede i et nyt møde med gruppe 7.
LR vil holde udvalget løbende orienteret.
3. Hjemmesidestatus fra webmasteren - June
Vi skal tilmelde os ”Nyhedsbrevet” på ny som flg. af ny platform.
June sørger for køb af ”hotel” til domæne.
June vil ligge statistik på.
Præsentation af arbejdsgr. er oprettet under LR. Tjek tekst.
Information fra arbejdsgrupperne sendes til Asta.
Ideer:
- øvrige lokalråd i Aa kommune kunne evt. få et link/bjælke på hjemmesiden…
- aktivitetsblad, Kimen kan evt. lægges på hjemmesiden
I næste nr. af Aktivitetsblad (deadline 1.11.) bruger vi midtersiden til at fortælle om ”nu kører
hjemmesiden” m.m. Dorte tager kontakt.
Dorte sætter 4 SPOT á ca. 188,- i Tinglev ugeblad for at gøre opmærksom på hjemmesiden.
4. Økonomistatus
- Tilskud ved anvendelse af mødelokale (bestyrelse/arbejdsgrupper)
Bent retter henv. til Kultur/fritidsudvalget for at ansøge om 20.000,5. Nyt fra arbejdsgruppekoordinatorerne
Gruppe 1, 5 og 7 har haft opstartsmøde. Følg med på hjemmesiden.
Gruppe 2 har opstartmøde den 21.9
6. Arbejdsgrupperne generelt
- arbejdsgang
- kommunikation
- opdatering af nyheder
Tjek hjemmesiden hvor info vil blive lagt. HUSK information (herunder mødedato, ref. i
stikord) til hjemmesiden sendes til Asta.
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7.

Evt.

Generalforsamling – dato i feb. mdr. Evt. borgermøde samtidig med præsentation af
arbejdsgruppers arbejde mm.
HP har undersøgt forespørgslen om LR kan foranledige køb af projektor.
Det bliver for dyrt, hvis det skal være muligt, skal pengene søges ved en fond.
HP vil prøve at ”efterlyse” et 3mtr. lærred.
HP vil høre om LR’ banner kan hænges op i hallen.
HP vil foreslå Paul Fuglsang om evt. at søge LAG-midler (under samme projekt som
frisbeegolf) til indkøb af vandværkets skurvogn til Markedsskoven.
Næste møde: 7.10 kl. 19.30.
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