Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 70 - mandag den 26. september 2016 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten, og Asta
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Eline
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 69
Blev godkendt
4 Meddelelser fra formanden og næstformanden
- Møde i Fælles Forum –godt repræsenteret og et godt møde.
- Der er et stigende børnetal til børnehaven og skolen
- Fælles Aktivitetsdag er afholdt – skole/foreninger – et fint arrangement
- Kommunen har taget Halanalysen af bordet pt.
- Ros for KIS-arbejdet
- BVU har taget ejerskabet af udendørs aktivitetsbanen. Lokalrådet står stadig
for at indkalde til det årlige eftersyn.
- Kommunen lægger op til en ”serie” om, hvad der sker uden for Aabenraa by
på kommunens facebookside.

Henning

Henning står til
rådighed for evt.
oplysninger til
kommunen

- HP og Eline har besøgt Ensted Naturpark – et inspirerende besøg med gode
tips
5 Økonomi – status
Kirsten orienterede
6 Generalforsamling – dato og emne til indlæg
Forslag: Lørdag den 28. januar, 4. eller 25. februar 2017
- Underholdningsforslag: Micky Wai Kin Cheng fra den store bagedyst.
Måske kunne han tage kage med??
- Plan B: Anden bagekvinde
- Annonce udfærdiges til Aktivitetsbladet
7

Købmand – lukning – opfølgning
Ændring af Lokalplanen, så den muliggør butiksdrift uden for centrum.
Henning har fremsendt tillægskommentar til kommunen i august. Henning
rykker for tilbagemelding.

8 Drift og vedligeholdelse - landsbypedel/landsbyinnovation
- Kan KIS slå græsset i markedsskoven, hvis der stilles redskaber til rådighed?
9 Dekorering af skraldespande
8 stk. er indkøbt

-HP spørger
-Eline
-Henning

Henning

Asta

10

Tema for dekoration: Glad by, sjov by, ren by, “grøn” by, smilets by
Lokalrådets logo sættes på
Opgaven lægges ud til skolen
Tegninger klar til ”udvælgelse” på generalforsamlingen
Opstilling: Entreprenør spørges
Tømning: Kis?
Placering: Forslag til næste møde

Skiltning/ byporte Status
Pengene er fremsendt til landsbyrådet, og afventer nu kommunens godkendelse
til udformningen.

-Line kontakter
skolen

- Asta
- Asta
- Asta

HP

11 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
- Børnehusjubilæet på fredag
-1. spadestik til toiletbygning
- Julehygge i hallen
- Sæt X via hjemmesiden, hvis du ønsker at modtage lokalrådets nyhedsbrev

-Eline Foto og
Henning Facebook
-HP
-HP
Henning

12 Næste møder
31.10 og 24.11 kl. 19:30

Lokale er bestilt

13 Evt.
- Teksten vedr. markedsføring af Bolderslev ved Urnehoved Tingsted samt de 2
spisesteder på Helevad Bovvejen er gået tabt. Evt. ny tekst? Næste møde?
- Kort til børnehusets 50 års jubilæum – Eline overrækker vores hilsen
-”Julefrokost” 13.01.2017

Ref. Asta Danielsen

-Henning tjekker
-Henning/Eline

