24-08-2018

REFERAT NR. 13
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 06.12.10
Fraværende: Michael Rasmussen
1. Godkendelse af referat nr. 12
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Dorte og Bent deltog ved inspirationsmøde ved LAG.
Hvordan skal vi bruge vi landsbyrådet.. Orienteres ved områder der er af fælleskarakter for alle
landsbyer i Aabenraa kommune.
3. Generalforsamling 8. februar 2011
- indbydelse til generalforsamling
*Annonce skal varsels 3 uger før. Dvs. den skal i Tinglev Ugeblad senest den 12/1.
PR:
*Aktivitetsblad (midtersiden ) Dorte
*A3 plakater hænges op. Bent sørger for tryk. Plakater tages med til næste møde d.6/1.
HUSK også A4 til bla. Kr.Jepsen.
* Hjemmesiden. Annoncen lægges på siden. June tilføjer i tekst hvem der er på valg. Der laves
et barometer med antal tilmeldte.
* Nyhedsbrev udsendes inden generalforsamling
* Pressemeddelelse. 1 årsdag / hvad er der sket..
*bestille lokale /forsamlingshus. Dorte
* Dirigent ?
* Forplejning
* Husk – vi skal have T-shirt på
Arbejdsgrupperne fremviser gruppernes arbejde
Dialog/brainstorm med input til grupperne
Input til beretning til Dorte
4. Økonomistatus
- mødelokaler Bent afsender ansøgning til kultur-og Fritidsudvalget om driftstilskud
- LAG-midler. Der er ubrugte midler fra arrangementspakken som vi kan søge. Bent sender brev
m. budget til Karsten Gram (LAG)
- HP kontakter DR-syd for at få en “efterlysning” på lærred i radioen. Prøv evt. også at kontakte
skolerne.
5. Lokalrådets synlighed
Nyhedsbrev - opfordre arb.gr.’s medlemmer til at tilmelde sig Nyhedsbrevet på hjemmesiden
Ugeblad – spot på hjemmesiden. Er igansat.
Aktivitetsblad – udkommer februar. Notits på midtersiden om generalforsamling Dorte.
Banner i hal – OK er kommet op i hallen
Streamer til bil – June laver oplæg, så vi kan se hvor stort det er. Med og uden logo.
LR kan købe 24 stk. og sælge dem for 50,-/stk.
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Byerforening – Asta fremviste forslag til købebevis.
Hvordan kommer vi ud til folk.
Vi mangler en PR-mand.
6. Byskiltning i Bolderslev
Gr. 7 (Asta) har sendt brev til kommune.
Asta sørger for, at der også sendes mail til JV, Der Nordschleswiger og DR syd.

7. Nyt fra arbejdsgruppekoordinatorerne
Følg med på hjemmesiden.
Gr.1 kontakter Kohberg om de har modtaget vores brev

8. Evt.
Hans meddeler BVU at LR ikke er interesseret I at tage sig administration af en fælles pulje

Næste møde: Torsdag 6.1 kl. 19.00. Dorte reserverer lokale
Ref. Kirsten
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