Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 79 - mandag den 15.05.2017 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Kirsten, Brian, Lasse og Asta
Suppleanter: Ingen
I øvrigt deltog Janne Rasmussen og Hans Petersen i pkt. 4.
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Eline blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 78
Blev godkendt
4 Udviklingsplan – deltagelse af Janne Rasmussen og Hans Petersen
- Fritidscentergruppen v. Hans:
Siden sidst: Har haft møde med Fritidscenteret, som ikke er afvisende
overfor ændring og nye tiltag omkring hallen, såfremt
flugtvejene/portene holdes fri.
- Næste skridt: Ideface, Janne og Brian kontakter 5. og 6. klasserne.
-

Gruppen for Grønne områder: v. Janne
Siden sidst: Der kommer en annonce i Aktivitetsbladet omkring de grønne
område i Bolderslev, Gruppen kan gøre brug af Carsten Riis Schmidt.

-

Købmandsgrupen: v Janne
Der var en positiv tilbagemelding med 300 svar på spørgeskemaet på
facebook, samt 70 svar fra virksomheden Kohberg.
Næste skridt: Borgermøde den 20.6. kl. 18:30. hvor bl.a. direktøren for
De Samvirkende Købmand kommer og fortæller og ejendomsmægler
Michael Bucholdt fortæller om vigtigheden af at have en dagligvarebutik i
byen.

-

5 Nyt fra formanden og næstformanden
Næstformanden:
- Møde med Vækst og udvikling omkring tilskud til pleje af grønne
områder. De 2 igangværende projekter i Varnæs og Ravsted evauleres
først i 2018, hvorefter der tages stilling til hvorvidt tilskud kan deles ud til
øvrige byer.
- På det næste møde med Væskt og udvikling tages sikker cykeltrafik op.
- Toiletbygningen er så vidt klar til indvielsen.
Formanden:
- Den 16.5. er der møde på kommunen om områdefornyelse for Tinglev og
Bolderslev.
- Landdistriktsmøde på torsdag den 18. 5.
6 Forretningsorden – underskrift af original (Asta medbringer)
Blev underskrevet

Henning/Alle

7 Markedsdag – planlægning
- Teltet sættes op inden morgenkaffen (Lasse sørger for teltet)
- Skål med slikkepinde
- Salg af medlemskort
- Plancher fra grupperne
- En skraldespand sættes op til konkurrance om, hvem der kan kaste 3
skumbolde i spanden

Lasse
Kirsten
Kirsten
Kirsten, Eline

8 Hjemmeside – Oplevelser siden sidste møde
God oplevelse – virker
9 LAG (opfølgning på mail fra 24/4)
Henning svarer på mailen (vi ønsker mere uddybende eksempler for at kunne
svare)
10 Drøftelse af indlæg/tema mv generalforsamling 2018 (dato?)
Forslag: Peter fra Nybyggerne
Datoforslag: Henning finder ud af, hvornår hallen er ledig til børneaktiviteterne

Henning

Henning

11 Slut drøftelse af årshjul (opfølgning fra sidste møde)
Blev gennemgået og rettet til
12 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
- 21.5. Efter Boldrock incl. indvielse af toiletbygning
- 28.5. Resultat af analyse af dagligvarebutik og reklame for borgermøde
- Efter Aktivitetsbladets udgivelse: Aktivitetsbladet er på gaden + Link
- 6.6. Shelterindvielse
- 11.6. Markedsfesten – støt op og mød lokalrådet
13 Åben for tilføjelser
Ingen
14 Næste møder
14. juni kl 19:30 er fastsat
23. august kl. 19:00 – udvidet møde med grupperne
15 Evt.
-

Der er søgt midler fra De Grønne Guldkorn ved Arwos til nyt projekt
omkring ”adoptering af skraldespandene” tilsyn og tømning

Ref. Asta Danielsen

-Henning
-Brian
-Henning
-Henning
-Henning

