Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 07.10.10
Fraværende: Michael Rasmussen og Bent Sørensen
1. Godkendelse af referat nr. 10
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Grundskyld/skytteforening: Bent har svaret Skytteforeningen. De bør være inde i den gruppe som
skal fritages.
Oktoberfest: Konferencier. Dorte hører Bent.
3. Økonomistatus
- mødelokaler (afventer Bent )
Ved gæster betaler Lokalråd. Regning fra gr. 7’s møde med kommune sørger Kirsten for bliver
betalt.
- annoncering i Ugebladet. Der kommer orange farve på www.bolderslev-by.dk. 3 gange endnu.
4. Hjemmesidestatus fra webmasteren - June
Ideer/ønsker/forbedringer:
* en overskuelig uge oversigt
* måske gøre teksterne kortere
*øvrige lokalråd i Aa kommune kunne evt. få et link/bjælke på hjemmesiden…
*kimen kan evt. lægges på hjemmesiden
Statistik er lagt på, så vi kan se hvor mange klik der er til hjemmesiden.
5. Lokalrådets synlighed
Ugeblad – spot på hjemmesiden, jf. ovenstående

Aktivitetsblad – kort info om hver arbejdsgruppe. Deadline 16.10 til Asta. Hjemmesiden nævnes +
tilmelding til Nyhedsbrev.
Banner i hal. Opsættes i hallen efter aftale med Bent og Otto J.
Generalforsamling i landsbyråd. torsdag d. 28/10. Kirsten og Dorte deltager. Øvrige som har tid og
lyst melder sig til ved Kirsten
Messe i Tinglev – var det noget vi burde deltage ved en anden gang..
Streamer til bil hvad koster det ? June undersøger
6. LAG-midler/
Skurvogn..
Kun tilladelse til opstilling af mobil skurvogn (vand/kloak)
Handels- &håndværk vil søge om dispensation. Afventer H&H.
7. Håndtering af ansøgninger fra foreninger
Lokalråd kan anbefale når det passer ind i helheden (fremtidsplan). Vi vurderer samtlige
ansøgninger.
8. Nyt fra arbejdsgruppekoordinatorerne
Følg med på hjemmesiden.
Gr.1: EDC - brochure, Personlig velkomst (Kaj Snabe) + pakke evt. ved H&H, velkomst flyers,
borgerjournalist
Gr.2: Motionscenter
Gr.5: Fritidsklub, har lavet spørgeskema. Bolderslev Univers.
Gr.7: Møde med Aabenraa Kommune. Positive og gruppen hører nærmere fra dem
9. Generalforsamling
Den 8. februar

10. Mødedatoer
* 6.12 kl. 19.30
* 6.1 kl. 19.00
11. Evt.
Mobil lærred. HP arbejder vi med sagen
Næste møde: 9.11 kl. 19.30.

Ref. Kirsten

