Bolderslev Lokalråd
Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.30
Fritidscentret
På mødet deltog: Henning, Frederik, Lasse, Kirsten, Steven, Hans Peter og Asta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat nr. 60
1. Valg af mødeleder
Valgt blev: Steven
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 59
Referatet blev godkendt
Meddelelser/info
- BVU har søgt og fået tilsagn om 50.000 kr. fra Aabenraa Fritidsråd til toiletbygning i
Markedsskoven.
- Lokalrådet har en stand til julehygge i hallen.
- I forlængelse af workshoppen ’Hvordan kan vi skabe de bedste muligheder for ældre
og borgere med handicap?’ den 5. oktober 2015 er vi er blevet inviteret til at være en
del af det videre arbejde med temaet om fællesskab i naturen den 1.12. (Asta
deltager)
- Der bliver lavet en pulje fra kommunens udvalg for vekst og udvikling på 500.000 kr. fra
næste år, som kan søges gennem landsby rådet, som indstiller ansøgere til Kommunens
vækst og udviklings udvalg.
Pengene skal gå til samfund der selv vil lægge arbejdskraft i, f.eks. sand, sten eller leje af
maskintimer.
- HP har været til præsentationsmøde af Aabenraa Midtby projekt
3. Status generalforsamling næste år – Forslag til dirigent, ”børnepassere”, praktik,
valgprocedure og endelig dagsorden
- dirigent forslag: Bent Sørensen eller Otto Jørgensen (Henning kontakter)
- børnepasser: Tanja (Frederik kontakter) – hvis ja sørger hun selv for evt. hjælpere
- praktik: Morgenkaffe m.v. (er bestilt hos Benno –HP kontakter mht. antal)
-På valg er: Kirsten, Steven og Frederik samt suppleanterne Andreas Bonde og Bent
Sørensen (Hening kontakter)
- forslag til endelig dagsorden fremsendes på mail snarest
4. Udviklingsplan – status – Henning forbereder
Henning laver et forslag til en oversigt over indsatsområder.
5. Status velkomst folder
Flot oplæg – der var diverse småbemærkninger som rettes til
6. Status involvering af unge/ungdomsråd - Steven og Frederik forbereder
Skolebestyrelsen foreslog at vi kontakter teenklubben som evt. kunne hjælpe os videre
(Frederik kontakter Christa Meilandt)

Bindeled mellem lokalrådet og ungerådet bør findes (Steven kontakter Lone Kristensen som
et emne)
7. Julefrokost
Den 12.2.2016 kl. 19:00 hos Steven
8. Gennemgang af adhoc opgaver og årshjul
Ingen ændringer
9. Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger (emner og ansv)
- Juletræsfest, Frederik – Aktivitetsblad, Frederik - Støtte fra Aabenraa Fritids Fritidsråd,
(Henning) – Malerskulptur i midtbyen som skolen skal dekorere, Kirsten prøver at få foto af
dekoreret skulptur når det sættes op - Byens Julebelysning, Kirsten.
10. Næste møder
Onsdag den 16.12 15 og 19.01 16 borgmester Thomas Andresen deltager (lokaler er bestilt)
11. Evt.
- der indkøbes en lille gave til distributionsholdet (Kirsten)
Ref. Asta Danielsen

