Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 77 - torsdag den 16.03.2017 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten, Brian, Frederik og Asta
Suppleant: Lasse
Endvidere deltog Hans Petersen og Janne Rasmussen i punkt 5.
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Brian
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 76
Blev godkendt
4 Nyt fra formanden og næstformanden
Intet nyt
5 Evaluering af borgermøde 1/3 samt næste skridt vedr udviklingsplan og projekter
Gruppe Landsbysløjfe/bro: Eline
Gruppe Markedsskoven: Hans Peter
Gruppe Fritidscenter: Hans Petersen
Gruppe Andre/dagligvare: Janne Rasmussen
Lokalrådet er styregruppe og der vil løbende blive afholdt samlet orienteringsmøder
6 Hjemmeside – Kort opdatering og drøftelse af indhold. Hvad er vigtigt at få justeret nu.
Frederik oplyser på næste møde om hvordan vi lægger ting ind

Frederik

7 Ren dag 2/4 endelige afklaringer mv
-På trods af et positivt besøg-skolelederen, 6. klasse og Asta - har skolen i dag takket
nej til at deltage ved en event omkring de nye spande.
Asta har kontaktet revyholdet som har møde i aften – og vil høre nærmere om de kan
hjælpe os med at synge.
-Kl. 10:00: Indsamling af skrald – mødes ved Æ Kasten
-Kl. 12:00: Skraldespands-event ved scenen
-Kl. 12:20: Grillpølser, drikkevarer ved Æ Kasten
-Derefter sætter spandene op

Alle

8 Gennemgang og justering af adhoc liste og årshjul
Blev gennemgået og rettet til
9 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
-19.03. Ren dag
-02.04. Billeder fra dagen
-09.04. Foto af skraldespandende
10 Åben for tilføjelser
-Lokalrådet var repræsenteret ved detbatmødet om cyklisme i Aabenraa. Der blev
etableret en lokalafdeling for Cyklistforbundet i Aabenraa Kommune.

-HP
-HP
-HP

-22.03: HP til møde med Aabenraa kommune om skilteprojekt
-19.04: Plant et træ kl. 17:00 i Markedsskoven
-24.04: Fælles Forum kl. 17:00
11 Næste møder
24. april kl. 19:30 og 15. maj kl. 19.00 (udvidet m. grupperne)
12 Evt.
Ingen bemærkninger

Ref. Asta Danielsen

