Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 71 - mandag den 31.10.2016 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten, Lasse, Frederik og Asta
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Frederik blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 70
Blev godkendt
4 Meddelelser fra formanden og næstformanden
- Det er nu godkendt, at der må sættes en Shelter op på Urnehoved Tingsted og der
arbejdes videre med projektet.
- Der arbejdes videre med 1 månedlig torvedag ved hallen
- Byggetilladelse til toiletbygning er kommet og 1. spadestik sker 3.11.
5 Økonomi – status
Kirsten orienterede
6 Generalforsamling
Lørdag den 4. februar 2017 kl. 09:30 på Bolderslev skole er fastlagt.
-Annonce er udfærdiget
-Aftale er på plads med skolen
-Bespisning fra fritidscenteret
-På valg er HP, Henning, Asta og Lasse
-Stemmesedler
-Børneaktivitet
7

Købmand – lukning – opfølgning
Der udarbejdes et forslag til en lokalplanændring for at muliggøre en evt. oprettelse
af dagligvarebutik i Bolderslev

8 Drift og vedligeholdelse - landsbypedel/landsbyinnovation
Landsbyrådet har en ansøgning/forespørgsel liggende hos kommunen om det er
muligt for landsbyerne at få det budgetterede beløb til vedligeholdelse i landsbyerne
udbetalt og så selv stå for vedligeholdelsen.

Kirsten
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Eline

Pkt. på næste
møde

Vi afventer kommunens afgørelse til Landsbyrådet
9 Status skraldespande
-Der arbejdes videre med opsætningen
-Skolen er i gang med dekorationen og de forventes færdig omkring jul.
10 Velkomstside i Aktivitesbladet kontra særskilt omdeling
Man besluttede, at der indrykkes ½ side fast i Aktivitetsbladet.
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-Eline

Punkt på

HP laver et udkast til næste møde
11 Udviklingsplan
Udviklingsplanen er nu godkendt af kommunen og næste step vil blive en drøftelse af
prioriteringen af projekterne.
Lokalrådet afholder et møde med kun dette punkt på dagsordenen, hvorefter der vil
blive indkaldt til et borgermøde/opstartsmøde
12

Skiltning/ byporte Status
Der ansøges om opsætning af skiltet på området ud for markedspladsen

13 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
-Toiletbygning – 1. spadestik torsdag den 3.11.2016 - uge 44
-Udviklingsplan – uge 45
-Julehygge – uge 46
-Annonce – Generalforsamling uge 47

næste møde

Henning
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-HP
-Henning
-HP
-Henning

14 Næste møder
Udviklingsplan som eneste punkt: 24. november
Bestyrelsesmøder: 8. december og den 17. januar
15 Evt.
-

Folderen ”Aktiviteter i det fri” – der er 50 stk. tilbage og kun med dansk
tekst – skal der laves en ny folder ?
GF-trafikpris: Der laves en ansøgning til projekt ”ny bro”

Ref. Asta Danielsen
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-Eline

