Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 23.03.10
Afbud fra Asta Danielsen, Michael Rasmussen og June Müller
1. Godkendelse af referat á d. 25. februar 2010
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Godkendelse af forretningsorden
Godkendt. Henning sørger for at den lægges på hjemmesiden.
3. Drøftelse af fremtidig mødested
Mødelokale i Fritidscenter. Hans Peter undersøger om der kan søges lokaletilskud.
4. Drøftelse af ”hængepartier” som
Hjemmside: Der har været problemer med at få den lovede IT-hjælp fra Landdistrikternes Hus
(LH). Dorte har derfor kontaktet dem. Ny IT-mand er blevet ansat ved LH, som efterflg. vil tage
kontakt til Dorte. Vi følger op på sagen efter påske.
June laver en ”kommentar” på hjemmesiden at ”der kan forekomme fejl på hjemmesiden”.
Kirsten laver liste med firmaer (CVR register) for vores lokalområde.
Foreninger kan tilbydes en ”info side” for 1000,- + moms. Alternativt en linie med foreningsnavn,
kontaktperson, tlf. mail.
”Topbillede”. Vi vil prøve at lave en fotokonkurrence med ” landskabsfoto fra vores by”. Der vil
være en lille præmie.
Vi skal være OBS på, at vi har det fulde navn ved indlæg.
Domænenavn: (bolderslev.dk) Bent sender en klage til ”klagenævnet for domænenavne” (hvis det
er gratis) pga. det principielle.
Momsregler: June fakturerer selv til kunden med moms. (dvs.1000,- + moms) Lokalrådet fakturer
uden moms (dvs. 500,-) til kunden.. Henning laver word faktura dokument til Kirsten.
5. Drøftelse af indhold til nyhedsbrev nr.2
* Opfordring til Erhverv og forening om af få oprettet ”link” eller ”infoside”

* Fotokonkurrence. ”landskabsfoto fra vores by”
* EDB-problemer på hjemmesiden
* Affaldsindsamling søndag den 18. april. Handel/håndværk arrangerer.
* ??? var der mere
6. Drøftelse og fastlæggelse af køreplan for ”lokalplan” frem mod 26.6.2010.
Hans Peter bestiller stadeplads til byfesten. Vi vil være der om lørdagen og vise plancher og folder
om vores udviklingsplan. Ens T-shirt med logo, som vi også kan sælge. Henning undersøger pris på
T-shirt og tryk.
Til visionsmøde den 27.4 har vi flg. klar:
Bent kontakter Andreas Ott for at få div. tal/fakta -oplysninger om foreninger, erhverv, m.m.til ”de
gule sider”. Dorte og Henning laver en råskitse til folder.
7. Drøftelse og fastlæggelse af kommunikationsstrategi og plan for de næste 3-4 mdr.
Henning laver udkast til kommunikationsplan/kalender
8. Drøftelse af muligheden for at inddrageflere borgere i et lille og hurtigt projekt
F.eks. kunne vi overveje kontaktpersoner som holder øje med, om der kommer nye borgere til vores
by.
Affaldsindsamling den 18.4.10. varetages af Handel& håndværk. Lokalråd bakker op omkring det,
og vil gerne sætte 3X150,- kr. på i præmier (Hans Peter sørger for trækning mm)
9. Hvilke øvrige aktiviteter er pt. i gang i Bolderslev og hvordan forholder vi os til dette i
lokalområdet
Skolebestyrelsesvalg.
Generalforsamlinger. Lokalrådet møder op hvor/når de kan.
Send mail rundt hvis der sker noget…
10. Orientering om vores første tiltag Golf/Frisbee banen.

Lokalrådet har været i dialog med senioridræt. Ansøgning til LAG er udarbejdet. Der er lavet et
brev til LAG med lokalrådets anbefaling. Handel & håndværk er informeret og positive.
Næste step er projektopstartsmøde med de involverede.
10. Næste møde: Visionsmøde tirsdag den 27. april kl. 19.00 i Bolderslev Fritidscenter

Ref. Kirsten

