Bolderslev Lokalråd
Bestyrelsesmøde nr 67 - mandag den 23. maj 2016 kl. 19.30
Fritidscentret mødelokale
67. Referat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Lasse, Kirsten, Eline, Hans Peter og Asta

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Kirsten
2 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 1 punkt
3 Godkendelse af referat møde nr. 66
Ingen bemærkninger
4 Formanden har ordet
- Bolderslev er blandt de 40 norminerede til kåring som årets landsby på
landsplan.
5 Købmand – lukning
Blev drøftet
6 Skraldespande

 status på de tekniske forhold
 Beslutning om næste step
Det blev besluttet at købe en skraldespand hos Gerdmans som en
prøveopsætning

7 Planlægning af event ”årets landsby” mv. 21/6.
- Bespisning og drikkevarer er bestilt hos Benno
-3 personer ved hver stand - incl. plancher om 1. frivillig opgavehjælp 2.
medlemskab 3.. mulighed for køb af plakat
-Velkomst
-Overrækkelse af plakat
-Taler
-Udviklingsplanen fremlægges
-Annoncering: I alle officielle ugeblade
-Kuglepenne og balloner
-Dirigent forslag: Jens Stein, Steven Tang Dahl, Mogens Dall
-Baggrundsmusik

Eline bestiller

- OK
- HP
- Henning
- Henning/Asta
- Henning
- Move
- Henning
- Eline
- Henning
- HP

8 Grusgravning i området mod Todsbøl – borgerhenvendelse
Der er høringssvar den 8. juli 2016
Lokalrådet laver en indsigelse og svarer borger

9

Markedsdag – planlægning
-Stand
-Telt
-Salg af medlemskab (glas og bolde)
-Salg af streamers
-Reklame for lokalrådet i aktivitetsbladet
-Plancher fra udviklingsplan
-Præsentation af vores nye hjemmeside
-Tilmelding nyhedsbrev
10 Passivt medlemskab
Udsættes til næste møde

Henning

- HP
- HP
- Kirsten - HP
- Kirsten - HP
- Henning
- Henning
- Frederik
- Frederik

UDSAT

11 Fællesbudget for vedligeholdelse af lokalområderne - Multimaskine

-Med i fællesskabet er: BVU, Rideskolen, Fritidscentret, Handels- og
Håndværkerforeningen og Lokalrådet.
-Medlemskab 500 kr. årligt
-Der oprettes en ”fælles vedligeholdelseskonto” under lokalrådet
-Rideklubben undersøger mulighed for aflåst skur til opbevaring
-KIS sørger for at lave service på maskinen
-KIS sørger for køb af benzin og andet tilbehør som skal bruges til maskinen
-KUN KIS bruger maskinen, da det er dem der har ansvaret for den
-KIS kan benytte maskine til ”Ikke medlemmer” for en pris af 100 kr./gang –
Asta kontaktes af KIS
-Andet tilbehør – hækklipper, grensav mv. kan vi låne af KIS
-Der er udfærdiget en vedligeholdelsesmappe som ligger hos KIS i Bolderslev
12 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger
- Orientering om julemærkeplakat
-Mød os på markedspladsen
-Asyl-fodboldarrangement ved hallen lørdag
13 Næste møder
13/6 Møde med MOVE
13/6 Bestyrelsesmøde
21/6 Fejring af årets landsby og fremlæggelse af udviklingsplan.
10/8 Bestyrelsesmøde
14 Evt
-Busforbindelse Gårskærbørn. Der er ikke kommet nogen henvendelser, så
sagen afsluttes hermed.
-Tænketank – indstilling til et medlem til udarbejdelse af kommunens kulturog fritidsråd (Eline er et emne og melder tilbage til HP)

- Kirsten/konto
- Asta/resten

- Asta
- Henning
- Kirsten

Lokaler er
bestilt

-Event i grænsehallerne for lokalrådene – Plancer m.v. HP-melder tilbage
-Landsbyrådet er omdøbt til Udviklingsrådet
-Bolderslev Lokalråd vil bibeholde nuværende lokalrådsområde som
Udviklingsråd

Ref. Asta Danielsen

