Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 81 - torsdag den 24.08.2017 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale

På mødet deltog: Henning, Eline, Hans Peter, Kirsten og Asta
Endvidere deltog Hans Petersen og Janne Rasmussen i punkt 4.

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Eline
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 80
Blev godkendt
4 Udviklingsplan – status ved de enkelte grupper og drøftelse af det videre
arbejde
Fritidscenter: v. Hans
Elevrådet arbejder med forslag til, hvad de unge kunne tænke sig ved halområdet.

Alle

Grønne områder: v. Janne
Bliver lagt på facebook og interesserede kan kontakte Karsten Schmidt.
Dagligvarer: v Janne
Borgermødet gik som forventet. Der arbejdes videre med projektet.
Næste skridt: Dagrofa Markedsanalyse.
Landsbysløjfe/bro: v Eline
Vi afventer opstartsmøde med kommunen den 14.9.
Markedsskoven: v Hans Peter
Der er indhentet tilladelse til oprensning af søen – påbegyndes efter 1. oktober.
5 Nyt fra formanden og næstformanden
Henning:
-Møde i Fælles Forum i dag
-Borgerhenvendelse om at få en skraldespand ved busstoppestedet på Stadionvej
er videregivet til kommunen.
-Fælles brev fra Tinglev Forum, Hjordkær og Bolderslev lokalråd omkring
cykelstier er sendt til kommunen.
Hans Peter:
-Kommunen har indkaldt til drøftelse af besparelse af brustrafik.
-Den 27. september er der workshop om digital kortlægning og potentialer og
udfordringer i landdistrikterne.
6 Åben for tilføjelser
-”Midtpunktet” efter august 2017.
Den umiddelbare fremtid for ”Midtpunktet” er uændret.

Brian deltager?

7 Opfølgning markedsfest – evaluering af lokalrådets indsats
-Besøgstallet var tilfredsstillende i lokalrådets bod, og det blev besluttet at
lokalrådet er med til næste år igen.
8 Økonomi status
-Kirsten orienterede
-Medlemtallet er steget til 90 i år. Positiv fremgang, men kunne være bedre.
9 Fastlæggelse af nyheder til hjemmeside mv for de næste 4 uger
- Fra Markedsskoven: Søen oprenses, Æblelunden og læbæltet vedligeholdes.
-Orientering omkring fælles oplæg fra Tinglev Forum, Hjordkær og Bolderslev
Lokalråd vedr. cykelsti .
-Opstartsmøde efter sommerferien om udviklingsplanen den 14.9. mellem
Tovholdere, lokalråd og kommunen.
12 Næste møder
14. september kl 19.00 er fastsat som tema møde – udviklingsplan og evt
prioritering.
Næste bestyrelsesmøde: 5.10. kl. 19:00
13 Evt.
Ingen bemærkninger

Ref. Asta Danielsen

Henning

Lokale er bestilt
til begge datoer

