24-08-2018

REFERAT NR. 15
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 28.02.11
Fraværende: June Müller
1. Godkendelse af referat nr. 14
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
Besøg af Karsten Gram, LAG Aabenraa
Vigtig med en god projektbeskrivelse til gruppernes projekter
Kombination af overordnet søgning af midler sammen med søgning i fonde mm som er
orienteret mod det enkelte projekt.
Der afholdes et PROJEKTMØDE den 4.4 kl. 19.00 med alle grupperne med deltagelse af
Karsten Gram som ”tovholder.”
Til mødet sørger grupperne for en præsentation/status af deres projekt-/er. Herunder økonomi.
Vigtigt at henvise/inddrage vores VISION.
Kik evt. i ”LAG”ansøgning på deres hjemmeside.
http://www.lag-aabenraa.dk/Tilskud/Ansoegningsskema.aspx
HVORDAN KOMMER VI VIDERE – OG FÅR FOLK MED …
Der holdes et FORENINGSMØDE den 2. maj kl. 1900, hvor ”formænd” inviteres til spisning.
”vi vil inddrage/fortælle jer hvad vi går og laver, og hører hvad der sker i jeres forening”
Karsten Gram deltager også med et oplæg, herefter status på projekter ved arbejdsgrupperne.
Hans Lange fra Kværs er en rigtig ildsjæl, som kan få folk til at hjælpe. Evt. kan vi senere tage
kontakt til ham.
Bent laver ansøgning til kultur/fritid.
3. Økonomistatus
LAG betaler Karsten Gram’s deltagelse ved vores kommende møder
4. Hvad skal vi søge til ? Hvad findes der af puljer/penge
Afventer. Karsten Gram vil dog sørge for at får en liste med mulige fonde
5. Generalforsamling/suppleanter
Vi gør ikke mere ved denne sag
6. Hvordan håndterer vi nyhedsbreve og pressemeddelelser
Pressechef: Asta
Dorte sender beretning til Asta, så den kan komme på hjemmesiden
Aktivitetsbladet: Asta sørger for indlæg
7. Nyt fra arbejdsgrupperne
Asta efterlyste en gadeliste /distributionskanaler
Gr. 7 er i gang med at lave sti bag ved Fritidscenter (Benno er i gang)
Der er også nedsat en højhastighedsgruppe.
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Der er kommet en henvendelse på ”belysning/belægning” ved opvisningsbanen.
8. Evt.
Mgl. vi en ”fondraiser”
”involveringsmaske”/”årshjul”

Mødedato: 4.4 kl. 19.00 Projektmøde
Ref. Kirsten
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