REFERAT NR. 12
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 09.11.10
Fraværende: Michael Rasmussen og Hans Petersen
1. Godkendelse af referat nr. 11
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Grundskyld/skytteforening: Bent har svaret Skytteforeningen.
Skytteforeningen kan være i en gruppe hvor der er mulighed for fritagelse. Opfordret dem til at
sende ansøgning til kommunen. Hvis der iøvrigt er foreninger der ejer jord og betaler ejendomsskat,
har de mulighed for at søge fritagelse ( også selv om de ikke havde fritagelse før).
Generalforsamling Landsbyrådet: God aften.
Skytteforeningen kan være i en gruppe hvor der er mulighed for fritagelse. Opfordret dem til at
sende ansøgning til kommunen. Hvis der iøvrigt er foreninger der ejer jord og betaler ejendomsskat,
har de mulighed for at søge fritagelse ( også selv om de ikke havde fritagelse før
Der er modtaget invitation fra LAG. Opfølgningsmøde den 25.11 på udviklingsplanerne..
Dorte og Bent deltager.
3. Økonomistatus
- mødelokaler Bent om ansøger kultur-og Fritidsudvalget om beløb
- annoncering i Ugebladet. Der er kommet orange farve på www.bolderslev-by.dk.
- LAG-midler. Bent undersøger om der er ubrugte midler fra arrangementspakken som vi kan søge
-puljesøgning. June/Bent/Henning laver oplæg til søgning til Infotavle. Deadline primo dec.
4. Hjemmesidestatus fra webmasteren - June
55 pers. er tilmeldt Nyhedsbrev

Statistikken kører.
B1950 har forespurgt om man kan lave elektronisk tilmelding på hjemmesiden til juletræfest. June
undersøger nærmere.
KIMEN er ikke på endnu. Dorte tager kontakt.
5. Lokalrådets synlighed
Ugeblad – spot på hjemmesiden, jf. ovenstående
Aktivitetsblad – OK udkommer nov.
Banner i hal. HP sørger for opsætning i hallen
Streamer til bil – 5x25 koster ved 12 stk kr. 384,- Hvordan kommer vi ud til folk ? Skal de betale?
Vi snakker videre om det næste gang.
6. Byejerforening (Asta)
Kan vi oprette en Bolderslev -fond til byfornyelser. Forslag skal vi sælge ”købebeviser”? Hvordan
når vi ud til folk? medlemskort... girokort .. navn på hjemmesiden ..
Kan vi lave noget i forb. med generalforsamling? Husomdelte ”flyers”. June undersøger priser?
7. Byskiltning i Bolderslev
Bent forklarede at det skyldes et ønske om ensartethed i kommunen og krav fra
politi/færdselsloven.. Byskilt = 50 km/t.
Vi kan overveje „Blå“ byskilte, ”blink”, hastighedsskilte…
Gr. 7 tager sig af opgaven om at kontakte kommunen for at finde en løsning.
8. Lærred i forsamlingshus
HP prøver at sætte annonce i gul&gratis. Evt. prøv kommunens krambod (Asta).
Radioprogram ”eftersøgte ting” hvem kender det!
9. Nyt fra arbejdsgruppekoordinatorerne

Følg med på hjemmesiden.
Gr.1: Vil kontakte alle foreninger for at få dem på hjemmesiden.
Forskønnelsespris. H&H har den ikke længere.
Årets ”Bolderslever” !
Kort orientering fra de øvrige grupper…
10. Mødedatoer
* 6.12 kl. 19.30
* 6.1 kl. 19.00
* 8.2 Generalforsamling
11. Evt.
Næste møde: 6.12 kl. 19.30.
Ref. Kirsten

