Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 80 - onsdag den 14.06.2017 kl. 19:30
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Eline, Kirsten, og Asta
Suppleanter: Ingen
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Eline
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt – punkt 6 blev underskrevet på møde nr. 79.
3 Godkendelse af referat møde nr. 79
Blev godkendt
4 Nyt fra formanden og næstformanden
Formanden:
-Landdistriktskonferencen var god og oplysende
Næstformanden:
-Ingen bemærkninger
5 Udviklingsplan – status og opfølgning på mødet i maj ved kommunen
Kommunen skal ultimo september have en prioriteringsliste sendt ind.
6 Forretningsorden – underskrift af original (Asta medbringer)
Punktet er slettet
7 Markedsdag – planlægning

Alle

-Stand er ok
-Salg medlemskort – Kirsten
-Aktivitetsblade – Henning
- Teltet sættes op inden morgenkaffen (Lasse sørger for teltet)
- Plancher fra grupperne
- En skraldespand sættes op til konkurrence – Henning
Vi mødes alle kl. 8:45
8 Fokus cykelsti
Henning laver udkast til en fælles skrivelse til kommunen vedr. cykelsti, således at
Tinglev Forum, Hjordkær Lokalråd og Bolderslev Lokalråd går sammen om
ansøgning.
9 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
- Markedsfest før afholdelse - Henning
- Borgermøde - Brian
Markedsfest efter afholdelse – Henning
- Lidt fra KIS-folkets arbejde – Asta/Henning

Henning

10 Åben for tilføjelser
-

-

Skraldespande: Der er indgået en aftale med BVU om en fælles container i
Markedsskoven ved Æ Kasten, som Henning Sejer Pedersen stiller gratis til
rådighed og tømning til poserne i Markedsskoven og fra Egevænget foreløbig for et år fra dags dato.
Der laves en ”adoptionsordning” på nogle af spandene, og Arwos har
doneret nogle sækkemærker, så de frivillige kan stille sækkene fra spandene
ved deres egen beholder derhjemme, og Arwos tager dem gratis med –
foreløbig indtil der ikke er flere mærkesedler.
Læbelte i Markedsskoven: Kis kan ikke fjerne ukrudtet. HP undersøger
andre muligheder.
Borgermøde 20.6.: Der laves en SMS-kæde mht. tilmelding.
Toiletbygning: Er næsten færdig
Boldrock: Lille overskud – godt arrangement.
Storkereden: Skorstenen skal renoveres. Kirsten indhenter tilbud, og
Lokalrådet vil søge kommunens ”Søm og Skrueprojekt”.

11 Næste møder
Ændring: 23.8. ændres til 24. 8. kl 19.00 udvidet møde
14.9. kl. 19:00 udvidet temamøde
12 Evt.
Generalforsamling 2018 er fastsat til den 24. februar kl. 9:30 i Fritidscenteret – Peter
Boisen underholder over temaet : Bag kameraet i udsendelsen Nybyggerne

Ref. Asta Danielsen
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