24-08-2018

REFERAT NR. 20
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 28.11.11 kl. 19.30
- Hjolderup ved Bent.

1. Godkendelse af referat nr. 19
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden – Dorte
- Opfølgningsmødet i Stubbæk d. 3. nov. med deltagelse af øvrige landsbyer i kommunen som
også har lavet udviklingsplaner.
Vi fik bl.a. en snak om, at det er vigtigt, at det LR som samler trådene for Bolderslev’s
Fremtidsplan i forbindelse med LAG-ansøgning.
- Ansøgning om opstartsmidler d. 9. nov. er indsendt til Aabenraa Kommune
3. Støttemidler/penge – fremtidig eksistens
Nytårskort med Indbetalingskort. Dorte laver tekstoplæg p.b.a Henning’s udkast
Bent sender en ansøgning – hurtigst muligt – ang. tilskud ved Aabenraa Kommune / Andreas
Ott

4. Hjemmeside-status
Dan har fået ”grønt lys” til at ændre til Joomla. Engangsbeløb på 2500,- Kirsten følger op på,
om der er andre omkostninger som vil komme i løbet af året. I flg. Dan er der kun denne
opstartsomkostning.
Hvem /hvordan tjekker vi, at der er post til vores nye mail info@bolderslev-by.dk. Dorte finder
ud af, hvordan hun bliver gjort opmærksom på, at der er mail.
Kan man få oprettet et LR’s arkiv med adgangskode på www.bolderslev-by.dk ?
JA, iflg. Dan
5. Juniorklub-ansøgning om støtte fra Bolderslev Lokalråd
Vi kan ikke imødekomme ansøgning, da vi principielt ikke har midler til at støtte konkrete
projekter.
6. Den Jyske Sparekasse – ”finansiel rygdækning”
Lokalrådet er velkommen til at henvende sig igen, så snart der er indkommet tilsagn om støtte
fra de enkelte fonde.
Hvad gør andre landsbyer med mellemfinansiering?
7. Hvor vidt er vi nu i arbejdsgrupperne?
Der er behov for at foreningerne koordinerer anlæggene omkring hallen og sportsfaciliteterne.
B1950 ønsker at omlægge fodboldbanerne og motionsgruppen ønsker at lave en aktivitetsbane,
hvilket skal koordineres.
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Gruppe 1 har fået tilladelse ved Aabenraa kommune til at opstille infostander.
Ved Vej&Park skal der så søges om byggetilladelse, og så går man i gang med støbning og
opstilling.
Gruppe 5 har stor succes med Juniorklubben, der har ca. 20 frivillige hjælpere og ca. 25 børn (56 kl.). Der søges om tilskud ved Aa kommune og øvrige fonde.
Gruppe 7 er færdig med projektbeskrivelse ”grønne sløjfer”, og gruppen er klar til at ansøge om
penge.
8. Projektudarbejdelse
*Arbejdstimeseddel: Skal udfyldes ved udførelse af frivilligt arbejde
*Sponsoraftale: Udfyldes og underskrives af begge parter, så man senere ved hvad aftalen går
ud på. (Fælles reklameopsætning ved ”rutestart”)
*Lodsejeraftale: Udfyldes for at sikre hvad der er aftalt.
9. Åben for tilføjelser
Skolen har forespurgt om LR er interesseret i en ”stand” ved multifest den 12. maj.
Henning siger videre at vi gerne vil deltage.
Støtteklub B1950 vil prøve arrangere ”boldrock” den 28.4. i markedsskoven. Entre 50,- Åben
kl.12.00-24.00.
Ref. Kirsten
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