Bolderslev Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag den 16. december 2015 kl. 19.30
Fritidscentret
På mødet deltog: Henning, Frederik, Lasse, Kirsten, Steven, Hans Peter, Andreas og Asta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat nr. 61
1. Valg af mødeleder
Valgt blev Steven
2. Godkendelse af referat fra møde nr. 60
Ingen bemærkninger
3. Meddelelser
- Høringsindkaldelse omkring opgradering af luftledning fra Kassø til grænsen.
Indsigelsesfristen er 5. februar. Møde den 18.1. kl. 19:00-21:00 på Bolderslev Skole.
Lokalrådet tager ikke stilling.
- Kommunen er ved at lave en halanalyse, som beskriver belægningsgraden af hallerne i
Aabenraa Kommune. Lokalrådet opfordrer til at hallen udnyttes fuldt ud, før man lægger
timer på skolen.
- Julehygge i hallen var godt besøgt – ca. 300
- Vi har modtaget 32.000 kr. fra Arwos Grønne Guldkorn som skal benyttes til
graffitimalede skraldespande.
- Bullværk har sponsoreret et bord/bænkesæt og en bænk til erstatning for de 2 sæt der blev
stjålet og anlægsstruktør Jesper Poulsen har sponsoreret arbejdstimerne til opsætning af
dem. Vi takker.
4. Årets landsby – første drøftelse om hvordan vi markerer dette
Udsættes til næste møde
5. Status generalforsamling næste år den 30.01.2016 på Bolderslev skole
Bent Sørensen foreslås som dirigent.
Annonce er ok, Fritidscentret sørger for kaffe og rundstykker. HP sørger for engangsbestik.
Tanya har sagt ja til opgaven med børnene. ”Underholdning” er på plads
Vi arbejder på kandidater til bestyrelsesposter.
6. Udviklingsplan – status – Henning forbereder
-Der er fundet 10 personer som vil være med til walk and talk gennem byen den 19.1. samt
dialogmøde med kommunen den 29.1.
7. Status velkomst folder - endelig godkendelse
Blev godkendt med få bemærkninger som rettes til.
8. Status involvering af unge/ungdomsråd - Steven og Frederik forbereder
-Frederik har fundet 2 kandidater som gerne vil være med. Skolen stiller et lokale til
rådighed, hvor de unge kan mødes.
-Der kom et forslag om, at de unge evt. kunne komme med byfornyelsesforslag via minecraft- spillet over nettet. Her bør skolen nok inddrages.

9. Hjemmeside – status og næste step
Frederik er i gang med den nye hjemmeside og han forventer at have en endeligt udkast
engang i januar.
10. Gennemgang af adhoc opgaver og årshjul
Blev gennemgået og rettet til.
11. Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger (emner og ansv)
Borgermøde - Frederik , julehilsen – Henning, juletræsindsamling – HP, Dilettant i Uge –
Andreas, Generalforsamling 30.1. + Walk and Talk 19.1. – Henning.
12. Næste møder (vi fastlægger 2 møder frem – 19/1 er fastlagt)
Konstituerende møde den 25.2.16 kl. 19:30
13. Evt.

Ref. Asta Danielsen

