24-08-2018

REFERAT NR. 19
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 24.10.11 kl. 19.30
- Todsbøl Nørremark 15
Fraværende: Hans Peter
1. Godkendelse af referat nr. 18
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden – Dorte
Stor opbakning ag lokale borgere til ”Bus-demonstration/rute 16”.
God omtale i aviserne ved indvielse af junior-klub og bus-demonstration.
3. Æ’ kasten /unge
LR har modtaget brev fra en lokal borger om et forslag til at lave en anden plads til de unge i stil
med ”Æ Kasten”, nok som følge af de unges manglende oprydning når de har siddet der om
aftenen.
Der er blevet etableret en lokal ”vagt-ordning af forældre, som går en tur om aftnen og snakker
med de unge. Det har betydet at de unge rydder op, LR vil derfor se tiden an, og mener ikke pt.
at der er behov for at bygge noget nyt. Vi synes ”forældregruppen”, har god kontakt med de
unge. Dorte sørger for at give besked til forslagsstilleren.
Men byen har ikke et tilbud/opholdssted til de unge i 7-10 kl. Vi ser hvordan det udvikler sig.
4. Hjemmeside-status
Dan vil gerne lave om så foreningerne kan opdaterer på hjemmesiden. Han vender tilbage primo
november.
Asta snakker med Dan om den nye mail info@bolderslev-by.dk
De mangler at samles omkring arbejdsfordeling
LR vil satse på at sende brev ud omkring 1. januar til vores ”mail-liste” om de nye tiltag på
hjemmesiden og et ønske om at hjemmesiden bliver brugt mere aktivt fra foreningernes side.
5. Input til Aktivitetsbladet
Dorte sørger for input om kommende generalforsamling den 9. februar 2011, foto/tekst fra
indvielse af juniorklub og fra ”bus-demonstration”.
6. Opfølgningsmøde LAG den 3. november kl. 18.00.
Dorte samler op. Kirsten går op til Asta kl. 17.30
7. Fondesøgning – hvem søger hvad og til hvad ?
Oversigt fra mødet ved Aabenraa kommune ”Fif&finanser” er vedhæftet referat.
Bent kunne oplyse om en fond på Aabenraa.dk/Vindmølle, hvor deadline er 1.11.11. Der sendes
en samlet ansøgning fra ”Aktivitetsbane” og ”grundforløb stier”
Bent fremlagde oversigt- og strategikort, som grupperne kan arbejde videre med.
Bent og Asta laver udkast til driftsplan
Hvordan vi håndterer mellemfinansiering, udestår stadig.
8. Hvor vidt er vi nu i arbejdsgrupperne?
Motionsgruppen har foreløbig søgt 7 steder. Fået 1 afslag og modtaget 1.000,Gruppen opretter en særskilt bankkonto
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9. Åben for tilføjelse
Generalforsamling 9.2.12.Har vi nogen mulige emner til LR bestyrelsen!
Næste møde: mandag den 28.november kl. 19.30.
Derudover aftalt møde den 15.december hvor der kun snakkes Projektbeskrivelse

Ref. Kirsten
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