24-08-2018

REFERAT NR. 14
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 06.01.11
Fraværende: Michael Rasmussen
1. Godkendelse af referat nr. 13
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Vi kan få besøg af LAG Aabenraa koordinator Karsten Gram. Vi vil foreslå den 28.2. kl. 19.00.
Dorte retter henvendelse.
Fremover nyt pkt. på dagsorden ”landsbyrådet”
Hvordan skal vi bruge landsbyrådet.. Orienteres ved områder der er af fælleskarakter for alle
landsbyer i Aabenraa kommune. Det kunne f.eks. være hastighedsskiltning i landsbyerne.
Kirsten vil fremover sende referat til formand Heinrich Lüllau, så de kan følge med I, hvad vi
laver..
Fremover nyt pkt. på dagsorden ”landbyrådet”
3. Økonomistatus
- Regnskab udleveret.
- Kirsten opretter CVR-nr. til kommunen.
- Vi har modtaget tilskud til mødelokale for 2011 fra kultur-og Fritidsudvalget.
- LAG-midler. Der er ubrugte midler fra arrangementspakken, som vi kan søge. Bent sender
brev m. budget til Karsten Gram (LAG) . (har vi gjort det ???)

4. Generalforsamling 8. februar 2011
- indbydelse til generalforsamling
* Bent sørger for tryk og Kirsten hænger op.
* June udsender nyhedsbrev inden generalforsamling med hvem der er på valg.
På valg er:
Bestyrelsen: H.P. Jensen, Henning Frisk, Asta Danielsen, Hans Petersen. Sidstnævnte ønsker
ikke genvalg.
Suppleanter: Michael Rasmussen og June Müller
Revisorer: Otto Jørgensen og Anna Kindberg
* Dirigent forslag: Hans Petersen
* ”Valg”-sedler med 1-4 navne samt ”forslags”-sedler =”postes”. June
* Gennemgang af regnskab ved Kirsten. Bent sender balance og Kirsten kontakter revisorer
* Henning sørger for renskrivning af dagsorden. Asta kopiere til bordene.
* Forplejning: Asta. LR betaler.
* Bent: Projektor. June: PC. HP: Lærred
* Husk: T-shirt.
* Vi mødes ½-1 time før generalforsamling
* Power-point oplæg samles ved Henning
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* June laver 24 stk streamer til bil – som vi sælger for 50 kr.
* Pressemeddelelse. 1 årsdag / hvad er der sket i LR Bolderslev. Asta

25. januar status ..
5. Evt.
Asta sørger for lokalereservering fremover
Mødedato: 28.2 kl. 19.00
Ref. Kirsten
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