REFERAT NR. 3
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 25.02.10
Afbud fra Kirsten Schneider og Michael Rasmussen

1. Referat af Idémøde 9.2.10
Ingen bemærkninger.

2. Forretningsorden (Henning Frisk)
Blev drøftet og vedtaget med få ændringer. Henning sender en ny ud til godkendelse på næste
møde, hvorefter den lægges ud på hjemmesiden.

3. Hjemmeside / pris ved erhverv - Domænenavn
- Ekstra side med reklamer mv. max 1 A-4 side vil koste 1.500 kr. Evt. rettelser fremover på
denne side bliver pr. regning til June.
- Link alene vil være gratis.
Bent undersøger regler omkring moms og fakturering til næste møde.
Domænenavnet ”Bolderslev” er optaget, men bruges ikke seriøst. Bent undersøger til næste
møde, om det er muligt at klage og derved evt. vinde retten til at benytte ”Bolderslev” fremover.

4. Gennemgang af idder/forslag fra Idémødet samt indkomne idéer til ìde-postkassen
Hans Peter og Dorte sammenskriver alle forslag til næste møde. Denne liste har 2 formål:
Synlighed her og nu og en udviklingsplan.
Det blev vedtaget, at forslaget fra Senioridræt omkring frisbee-bane i Byparken støttes. Henning
kontakter Paul Fuglsang omkring det videre forløb omkring projektet.
Dorte kontakter Handels- og Håndværkerforeningen vedr. tilladelse til opførelse af banen.

5. Udsendelse af nyhedsbreve
Al kommunikation skal fremover ske via hjemmesiden. Alle mailadresser vi har på mail-lister
vil derfor blive lagt ind som tilmelding til vores nyhedsbrev. Man skal selv godkende, hvorvidt
man ønsker at være på denne liste eller ej.
Ud over at nyhedsbrevet lægges på hjemmesiden sørger Hans Peter for at de også fremover
offentliggøres ved: Læge, Skole, Børnehave, Midtpunkt, Hal, Købmand og Dorte sender til
Jyske Vestkysten og Tinglev Ugeavis.
June Laver en standard meddelelsesformular

6. Evt.
Ingen bemærkninger.

7. Næste møde / mødekalender: Tirsdag den 23. marts kl. 19.30
Asta undersøger om Connie kan deltage i et møde omkring udviklingsplan den 20. eller 27.
april.

Ref. Asta

