Bolderslev Lokalråd
Konstituerende Bestyrelsesmøde mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30
Fritidscentret mødelokalet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Frederik, Lasse, Kirsten, Eline, Hans Peter og Asta
Formanden bød Eline velkommen.
Asta sender kopi af vedtægter, forretningsordning og årshjul til Eline.
Referat nr. 64
1. Valg af mødeleder og referent
Valgt blev HP som mødeleder og Asta som referent.
2. Godkendelse af dagsordenen
Det blev godkendt, at der er kommet et ekstra punkt på dagsorden om Julemærket
Bolderslev.
3. Godkendelse af referat fra møde nr. 62 samt generalforsamling nr. 63
Begge referater blev godkendt
4. Konstituering
a. Valg af formand – valgt blev Henning
b. Valg af næstformand – valgt blev Hans Peter
c. Valg af kasserer – valgt blev Kirsten
d. Valg af sekretær – valgt blev Asta
e. Øvrige opgaver fordeles – som de opstår
5. Evaluering generalforsamling
Det var en god generalforsamling med underholdning og super faglig gennemgang.
Beslutning om at afholde næste generalforsamling på en lørdag. Forslag om speciel
invitation til foreningerne. Bygges op som en oplevelsesdag.
6. Drøftelse af lokalrådets arbejde i 2016
Hovedopgaver:
- Projekt- og ideliste
- Ressourcebank
- Udviklingsplan
- Fremtidsplan
- Drift- og vedligeholdelsesplan (landsbypedel)
- Dagsordener bliver fremover tidsstyret med mulighed for at afholde temamøder.

7. Årets landsby –drøftelse om hvordan vi kan markerer dette
- Henning sender en mail til Phillip Tietje med forespørgsel om, hvordan den officielle
udnævnelse skal foregå.
Forslag til PR: Badges og Kuglepenne - Kuglepennene kan evt. vedlægges aktivitetsbladet.
- Forslag om afholdelse i juni måned og at det slås sammen med offentliggørelse af
udviklingsplanen.
8. Hjemmeside – status og næste step
Frederik orienterede og er godt i gang. Han forventer at en prototype kan gennemgås på et
møde i april måned.
9. Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger (emner og ansv)
- Ny bestyrelse - Henning
10. Næste møder (vi fastlægger 2 møder frem)
Tirsdag den 29.3. og 26.4. (temamøde om hjemmeside) begge møder kl. 19:30.
Endvidere er der møde om byudvikling onsdag den 13.4. kl. 17:00.
11. Julemærket Bolderslev
Mærkerne er samlet og teksterne færdige. Man enedes om at sætte dem samlet i
førstkommende aktivitetsblad med tilbud om at sælge dem som en plakat uden udgift for
lokalrådet, såfremt der er interesse for det. Der skal min. være 10 interesserede og de kan
sælges for 200 kr. stykket.
Opsætning koster 500 kr. – 10 stk. A3-plakater koster 100 kr. – 10 stk. 50x70 cm plakater
koster 1200 kr. Asta sætter et stykke i Aktivitetsbladet.
12. Evt.
- Tømning af skraldespande – vi afventer pedelafklaring (evt. udskiftning af kommunale
spande undersøges). Se Galvaniseret skraldespand – Vepabins Witre Nr. 43186. Tages på
som et punkt på næste møde.
- Ny brevmaster (Henning)
- Salg af anpartsbeviser til forskønnelse af byen ønskes på som et punkt på næste møde.

Ref. Asta Danielsen

