24-08-2018

REFERAT NR. 18
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 20.09.11 kl. 19.00
Fraværende: Henning Frisk, Asta Danielsen
1. Godkendelse af referat nr. 17
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden – Dorte
- Fibernetprojekt er i fuld gang. Folk er positive, og synes også at det er positiv at 4
foreningerne er gået sammen om projektet.
- Svineri I Markedsskoven. BVU formanden har haft en positiv snak med de unge mennesker
om, at de selvfølgelig gerne må bruge faciliteterne, men at de selvfølgelig skal rydde op efter
sig.
- ”Fif og finanser” ved Aabenraa kommune den 28.9 kl. 17.00. Bent og Kirsten deltager. Kirsten
tilmelder.
3. Planlagt lukning af Bolderslevs Midtpunkt
Skal Lokalrådet gøre noget? Kan stedet fungere på en anden måde? Vi vil gerne være med til at
drøfte midtpunktets muligheder. Det er værdigfuldt for vores by, at vi kan tilbyde et
ældrecenter, idet det sammen med de øvrige servicefunktioner bidrager med aktivitet i
lokalsamfundet. Henning kontakter ”Bruger og pårørende rådet” for at høre, om de indkalder til
et møde og om de har opbakning til at kæmpe for ”Midtpunktet”. Byen vil gerne kæmpe for at
bevarer arbejdspladser…

4. Fremtidens bybusser kører uden om Bolderslev og Todsbøl.. Hvad gør vi ?
H.P. kontakter Plan & Trafik, Thomas Andresen, for at høre om der er noget nyt med bybusser.
Bent følger op på sagen i morgen og vender tilbage torsdag
5. www.bolderslev-by.dk
Dan Colmorn Og Richard Kristensen deltog under dette punkt.
Dan har modtaget alle rettigheder og koder. Registrant bliver fremover Bolderslev Lokalråd c/o
Dorte Snabe.
Ny mail bliver: info@bolderslev-by.dk..
Såfremt vi ønsker flere med vores navne kan vi gøre det fremover.
Dan vil hovedsagelig stå for den tekniske del. Vil sørge for at Richard og Asta kan opdatere på
hjemmsiden.
Richard: Opdatering af input fra byens borgere
Asta: Opdatering af LR’s sider
Vigtigt; at kalender bliver opdateret og nyhedsbrev kommer ud løbende
”edb-gruppen” snakker selv sammen om det praktiske og gruppens opgavefordeling
Lokalrådsgruppen skal være OBS på nyheder i vores områder, så vi får lavet indlæg til
hjemmesiden
Dorte skriver et infobrev til foreningsmails listen, om at hjemmesiden kører og vi gerne
modtager input og måske nævne at vi har fået ny webmaster!
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6. Udviklingsplan for Bolderslev området / Aabenraa kommune
Vi har en stående invitation. Hvad forventer vi af hinanden i forbindelse med udviklingsplanen.
Bent finder en dato sammen med kommunen, og så ser vi hvem der kan deltage.
7. Fondesøgning – hvem søger hvad og til hvad ?
Styregruppen mangler at få lavet forsiden til de enkelte projektgruppers planer samt samlet
trådene.
Grupperne kører på med at søge i fonde, da der ved end del er ansøgningsfrister. Vi afventer
dog med at søge LAG (bemærk næste frist er 1.11.11), da der skal laves en samlet ansøgning for
grupperne.
8. Hvor vidt er vi nu i arbejdsgrupperne?
Der har været lidt stilstand i gruppe 2 og 7, idet man har afventet Styregruppens oplæg.

Næste møde: Torsdag 24.10. kl. 19.30

Ref. Kirsten
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