Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 76 - torsdag den 23.02.2017 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten, Brian og Asta
Suppleant: Lasse
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Hans Peter
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 74 og generalforsamling møde nr. 75
Blev godkendt uden yderligere bemærkninger
4 Konstituering
Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer:
Formand: Henning Frisk
Næstformand: Hans Peter Jensen
Sekretær: Asta Danielsen
Kasserer: Kirsten Schneider

Henning

5 Evaluering af generalforsamling
-Rigtig god generalforsamling – forslag om udvidelse med børneunderholdning
-Det blev vedtaget at køre samme koncept til næste år
6 Plante dag – planlægning og program
-Onsdag den 19. 4. kl. 17:00 eller søndag den 23.4. kl. 10:00
-Gravearbejde mv. overlades til gruppen som nedsættes på borgermødet
7 Borgermøde 1/3 kl. 19:00 – afpudsning af indhold og rollefordelinger
-Oplægget blev gennemgået og vedtaget
-sms-kæde sættes i gang
-Foreninger og ”gamle” grupper er inviteret
8 Ren dag – planlægning mv (2. april 10.00)
-Kun PR via facebook, sms-er,
-Asylcenter
-TV-Syd, Jykske
-Arwos
-Mad /drikke
-Kl. 10:00 Skraldindsamling
-Kl. 12:00 Optrædning m. sang og skraldespande (6. klasse?) Asta kontakter om OK
-Kl. 12:30 Grill og øl/vand
-Lasse, HP og Asta sørger for placering af fliserne, så de er klar til at sætte spandende op
9 Åben for tilføjelser
-Karsten Gram har reserveret fritidscenteret til landdistriktskonference den 18.5.2017
-Henning har været til generalforsamling i Fritidscenteret og BVU – større belægning i
hallen i år
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10 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger
-Konstituering 23.2.
-Borgermøde reklame 26.2
-Ren dag - reklame 5.3.
-Ren dag reklame 12.3 –og billede 2.4.
-Plantedag en gang i april
11 Næste møder
1. marts 2017 – borgermøde er fastlagt (kaffe og småkager) Storesal
16. marts 2017 er fastlagt
24. april 2017 (Hjemmeside som tema)
12 Evt.
-Nyt brevpapir (logo)
-Fredag eftermiddag 31.3. Acylcenteret arrangerer basar/marked - smagsprøver af
mad/færdigretter – m.v. – Annoncering fra lokalrådet på hjemmesiden
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