Bolderslev Lokalråd
Bestyrelsesmøde nr 68 - mandag den 13. juni 2016 kl. 19.00
Fritidscentret mødelokale
68. Referat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Frederik og Asta
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Frederik blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 67
Godkendt
4 Meddelelser fra formanden og næstformanden
Intet nyt
5 Købmand – lukning
Blev drøftet
6 Skraldespande - Status

 status på prøveopsætningen
 Beslutning om køb

Eline

Man enedes om sætte den ene spand op og se hvordan den klarer det.
Spanden dekoreres med folietegninger, som kan udskiftes efter behov.
Køb af flere afventer prøveopsætningsforløbet
7 Passivt medlemskab
Man enedes om at udlodde 5% af summen af det passive medlemskab en gang
årligt ved Julearrangementet.
Eline laver udkast til udlodning blandt passivt medlemskab, så det ligger klar til den
21. juni.

Eline

8 Sidste planlægning 21/6 Event og markedsfest 25/6
21.6.









Benno sætter stole og borde op
Byflag – Asta hejser undtagen ved Tunnelvej.
Små flag til at dekorere hallen fra skolen Frederik
Små flag på stang 50 stk.
Mail- og SMS-kæde sættes i gang
Frivillighedsliste
Salg af plakat (Asta tager plakat med)

- Benno
- Asta
- Frederik
- Asta
- HP
- Kirsten
- Asta

25.6.
- Plancher
-Passivt medlemskab – medlemskort + medlemsliste
- Salg af plakat (Asta tager en plakat med)
- Skraldespand

- Henning
- Kirsen
- Asta
- HP

9 Aflåst skur til multimaskine – status
Der arbejdes på sagen

10

Midtpunkt efter august 2016
Er blevet forlænget til august 2017
11 Besøge Ensted Naturpark
Den 10. august kl. 18:00 – derefter lokalrådsmøde

Eline laver en
aftale

12 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger







Annonce om den 21.6.
Opfølgning om den 21.6.
Annonce om lokalrådets tilstedeværelse på markedsdagen
Opfølgning fra Markedsdagen
God sommer

13 Næste møder
10. august kl. 18:00 fra Fritidscenteret (Besøge Ensted Naturpark og derefter
møde)
26. september kl. 19:30
14 Evt.

Ref. Asta

 Tænk på et emne til generalforsamling (En fra filmen Hundeliv)
Andet ….
 Sikring af tingene som står offentligt

- Henning
- Henning
- Henning
- Henning
- Henning
Lokaler er
bestilt

