Bolderslev Lokalråd
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.30
Fritidscentret mødelokalet
65. Referat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Frederik, Lasse, Kirsten, Eline, Hans Peter og Asta
Emne

Ansvarlig

1 Valg af mødeleder
Line blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
3 Godkendelse af referat møde nr. 64
Referatet blev godkendt
4 Meddelelser fra formanden og næstformanden
- Besøg/møde hos Kohberg om landsbyinnovation
Henning og Asta var til et positivt møde – og vi hører nærmere fra Kohberg
- HP info fra landsbyråd
Finansielle ansøgninger:
HP har søgt penge til toiletbygning fra 500.000 kr. puljen (borgerdreven
landsbyfornyelsespulje.
Asta søger 5.000 kr. fra 75.000 kr. puljen fra Landsbyrådet til en
multimaskine til de grønne områder
- Bus-forbindelser:
HP undersøger hos Trafikselskabet om muligheden for evt. at ændre
bustiderne, så Gåskærbørnene har lettere ved at benytte Bolderslev skole.
Angående yderligere ønske til eller input omkring busstoppesteder på
skoleruten henvender Frederik sig til skolebestyrelsen - evt. forespørgsel til
forældrene via skolens intranet.
- Trinbræt og evt. flytning af byens busstoppested:
Ifm. udviklingsplanen spørges de berørte husstande vedr. evt. flytning af
busstoppestedet – bliver kun aktuelt, såfremt trinbrættet bliver til noget
5 Skiltning af byporte (gennemgang, beslutning, forslag til tekst)
Der anmodes om 3 stk. til hovedindfaldsvejene –
Forslag til 3 tekster: Lokalrådets logo - Velkommen til Bolderslev - Årets landsby.
Teksterne tages op på næste møde.
HP søger om tilladelse til placeringen hos kommunen.
6 Skraldespande (beslutning om type, forslag til udsmykning og antal)
(afhængig af tømingsordning & Kohberg dialog)
Type: Olietøndelignende m. vippelåg – helgalvaniseret
Udsmykning: Samme tema, men forskellige udøvere
Bemaling: Udføres ”hjemme hos folk” og vises som event og arrangement i byen, eks.
markedsfesten.
Skal undersøges nærmere: Fastgørelse til underlag, overflademaling/kvalitet.
Eline undersøger de tekniske ting omkring tønderne til mødet i maj
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7 Udviklingsplan – status og koordinering sammen med ”event årets landsby” d. 21.
juni 2016
- På mødet den 13.4. fremlægger arkitektfirmaet Move midtvejsskitse/status
- Event for byens borgere den 21.6. kl. 17:00 m. pølser, øl og vand. Afholdes i
hallen og udenfor v. aktivitetsbanen – alt efter vejrforholdene.
- Taler og overrækkelse af gavecheck
- Annoncering: Henning – Ugebladet, Aktivitetsbladet, facebook, hjemmesiden Henning
8 Salg af anpartsbeviser til forskønnelse af byen (drøftelse af ide, formål, praktik)
Blev drøftet og kan evt. anvendes ifm. en konkret opgave fra Moves udviklingsplan
9 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger
- Offentliggørelse af den 21.6. – Henning
- Husker Boldrock – HP
- Ren dag den 17.4. kl. 10:00 – 12:00 HP er tovholder – HP kontakter Poul
Fuglsang og Awos - slutter af m. pølser og vand

Alle tænker

-Henning
-Hans Peter
-Kirsten og
HP

10 Næste møder (Lokaler er bestilt)
13.4. Move – udviklingsplan/status 17:00-19:00
26.4. Temamøde - hjemmeside kl. 19:30
23.5. Lokalrådsmøde kl. 19:30
21.6. Event m. Moove og Årets Landsby kl. 17:00
11 Evt
-

Gennemgang af Årshjul og –adhocopgaver
Kirsten har været til ”fondesøgningsmøde” afholdt af kommunen – hun
tjekker op
HP kontakter komunen omkring resultatet af den afholdte trafiktælling på Æ
Stajsvej i påsken.

Ref. Asta Danielsen
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