REFERAT NR. 7
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 31.05.10
Afbud Michael Rasmussen og Hans Petersen
1. Godkendelse af referat á d. 11.05.10
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Mødekalender
* 17.6 kl. 19.30 (bl.a. tovholder grupper)
* 10.8. kl. 19.30 (bl.a. indvielse Frisbee-banen 14.8.)
* 9.9 kl. 19.30
Asta reserver Fritidscenter
3. Tilskud til anvendelse af mødelokale i Fritidscenter
Intet nyt
4. Hjemmeside
Intet nyt. Virker stadig ikke.
2.6 er der bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa, hvor problemet vil blive drøftet.
5. Godkendelse af ”Fremtidsplan”
Godkendt og klar til tryk. Der trykkes 1.250 stk. Derudover er der bestilt A3 plakater af siderne,
og der indrykkes en annonce i Tinglev Ugeblad i uge 25. Alt i alt bliver det dækket af sponsor
annonce indtægterne.
Til markedsfesten:
Ved yderligere tilskud fra LAG, vil der blive indkøbt hvide T-shirt, hvor June sørger for tryk af
logo. Evt. kan der købes kasket, balloner og laves en stor bander.
Kan vi evt. finde på en konkurrence!
June og HP sørger for hhv. telt og pavillon.
HP sørger for lån af træplader ved Poul Snabe til A3 plakaterne.
HUSK vi skal have lavet en plakat med ”tilmelding til Nyhedsbrev”( June ?)
Foto til annonce i Tinglev Ugeblad tages ved næste møde 17.6.
Vi mødes på Markedspladen 7.30-7.45 den 26.6. (Asta kommer ikke, Kirsten går ca. kl. 13.00)
6. Distribution af ”Fremtidsplan”
HP udleverede ruteplan til hvert medlem. ”Fremtidsplanerne” kan afhentes ved Dorte fredag
den 11.6. De deles ud i uge 24.
Eksemplar udleveres til Byrådet og forvaltningschef . Bent og Henning laver et forsidebrev til
den 17.6.
Der sendes pressemeddelelse til JydskeVestkysten, Aabenraa Ugeavis, Tinglev Ugeblad,
TV-SYD om offentliggørelse af ”Bolderslev’s fremtidsplan”. Bent og Henning forfatter brevet.
7. Vinderkåring af topbjælkefoto til hjemmeside
Lislotte Bonde´s foto ”koen” blev vinderbilledet. Præmien 2 fl. Bolderslev vin overrækkes ved
markedsfesten (HP bestiller vin)
June laver ”plakat” af forsidebilledet (til Markedsfesten)
8. Evt.
Ingen bemærkninger
Ref. Kirsten

