24-08-2018

REFERAT NR. 17
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 11.8.2011
Fraværende: June Müller
1. Godkendelse af referat nr. 16
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden – Dorte
Vi har fået trykt egne ”kort”
3. B1950/fodboldbaner
Dorte giver besked til B1950.
Vi er positive indstillet overfor indslaget, og synes det passer ind i vores helhedsplan for
Bolderslev. Vi vil gerne have en skitse/oversigt med mål på hvordan banerne skal fordeles, hvor
der også tages højde for fitnessbane. Vi synes, at det ville være en god ide, at B1950 nedsætter
en projektgruppe, så de kan komme i gang med at lave en projektplan. Vi vil gerne være med til
at vejlede dem. Det er en god ide at koordinere med de øvrige projektgrupper.

4. www.bolderslev-by.dk
Asta indkalder til møde med:
Dan Colmorn
Richard Kristensen
Torben Østergaard Hansen
Ny mail til hjemmesiden (bolderslev@mail.dk).
*Kalender
*tekstindslag (nyheder)
*Ajourføring af LR’ sider (referater mm)
Dorte sender hvad vi har af materiale til hjemmesiden til Asta
5. Tilbageblik på ringrider- og markedsfesten
Vi har lavet en oversigt med input fra borgerne, som vi vil tage fat i fremover. Asta skriver
”taksigelse” i aktivitetsbladet. Bent skriver tak til formand Aksel Juhl for en god markedsfest
og opfordre til at bruge aktivitetsblad.
6. Hvordan får vi støttemidler/penge til vores fremtidige eksistens
Fibernetprojekt ..østlige del af bydel (50% skal sige ja) (B1950,BVU,LR,H&H) deler overskud.
Henning laver udkast ved finansiering fremover..
* Andre Lokalråd laver medlemskort for at få støtte
* kontigent med girokort med beskrivelse af hvad de får for beløbet
* kan vi have noget klar til 2012 som sendes ud måske sammen med et julekort..
* på hjemmesiden evt. søjle med beløb.
* evt. trække lod med dem der har indbetalt inden Generalforsamlingen
* beløb f.eks. 150,7. Udviklingsplan for Bolderslev området / Aabenraa kommune
Vi har en stående invitation. Hvad forventer vi af hinanden i forbindelse med udviklingsplanen.
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Bent finder en dato sammen med kommunen, og så ser vi hvem der kan deltage.
8. Nyt fra arbejdsgruppernes koordinatorer
Styregruppen skal have afholdt møde mht. fonde. Forside til de enkelte projektgruppers planer
laves af styregruppen.
9. Evt.
Antal i bestyrelsen! Kan vi finde et nyt medlem!

Næste møde: 20. 9. kl. 19.30

Ref. Kirsten
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