Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 78 - mandag den 24.04.2017 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten, Brian, Frederik og Asta
Suppleant:
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Frederik
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 77
Blev godkendt
4 Nyt fra formanden og næstformanden
Formanden:
1 Pga sygdom i familien, trækker Frederik sig som bestyrelsesmedlem, og 1.
suppleant Lasse indtræder i stedet.
2 Der er opsat en shelter på Urnehoved.
3 Kommunen har søgt og fået tilsagn til statsmidler til det videre arbejde indenfor
udviklingsplanerne for Bolderslev og Tinglev på 2 mill. kr. til hver by, såfremt
kommunen bidrager med det dobbelte. Den 11. maj er sagen med på kommunens
budgetmøde.
Næstformanden:
4 Orienterede om et positivt møde i Fælles Forum med foreningerne. Der er god
aktivitet at spore hele vejen rundt.

1 Henning
kontakter 1.
suppl.

5 Forretningsorden – gennemgang og evt justering af indhold
Blev rettet til. Originalen underskrives på næste møde

Asta
medbringer

6 Hjemmeside – Intro til adgang, drøftelse af indhold ift hvad der er vigtigt at få
justeret nu.
Frederik introducerede.

Brian kan
kontaktes som
superbruger

7 KIS og opfølgning – baseret på drøftelser i fælles forum 24/4.
Asta orienterede og de 5 foreninger fortsætter samarbejdet.
Det undersøges om der kan lægges flis mellem de nyplantede frugttræer i
markedsskoven.
8 Udviklingsplan – status på grupper og igangværende tiltag.
Drøftelse af evt kommunikation til kommune mv. (eksempelvis ift cykelsti
(grusgrav) mv)
1 Brian som tovholder på dagligvaregruppen mv. – der er pt. udsendt et
spørgeskema med stor succes.
2 Carsten som tovholder på Ny gruppe – grønne mråder/forskønnelse og
vedligehold – er ikke startet op endnu
3 Eline som tovholder på Bro-sløjfeprojekt – På 1. møde blev referat fra mødet
med BaneDanmark og kommunen drøftet. Der afventes nærmere efter

Henning

(Nu 5 grupper)

1 Brian
2 Carsten
3 Eline

kommunalt møde 11.5.
4 HP som tovholder på Markedsskoven – Træer er plantet, toiletbyg-ning næsten
færdig –off.åbning af toiletbygning den 20.5. under Boldrock
5 Hans Petersen tovholder på Fritidscenter – der er intet nyt pt.
9 Drøftelse af indlæg/tema mv generalforsamling 2018 (dato?)
Forslag: ”Julle” fra Rigtige mænd – tages op næste næste møde
10 Slut drøftelse af årshjul (opfølgning fra sidste møde)
Næste møde
11 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger
-Shelter 30.4.
-Boldrock 07.05.
-Toiletbygning off. åbning 14.5.
-Boldrock 21.5.
-Resultat af analyse af dagligvarebutik –en gang ved lejlighed

4 HP
5 Hans
Petersen
Tages op på
næste møde

Asta
-Henning
-HP
-HP
-HP
-Brian

12 Åben for tilføjelser
Ingen tilføjelser
13 Næste møder
15. maj kl. 19:00 (med deltagelse af Janne og Hans Petersen) er fastsat
14. juni kl. 19:30
14 Evt.
-Stand på markedsdagen

Ref. Asta Danielsen

Lokale er
bestilt
På næste
møde

