Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 84 - mandag den 27.11.2017 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Eline, Brian, Kirsten og Asta
Endvidere deltog Kasper Espersen fra Aabenraa kommune, og Hans Petersen under pkt 4.

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Eline blev valgt
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 83
Blev godkendt
4 Udviklingsplan – Status og evt drøftelse af næste step
Aabenraa Kommune v Kasper Espersen:
Fritidscentergruppen v. Hans:
Gruppen for Grønne områder: v. Janne
Købmandsgrupen: v Janne /Brian
Bro/Sløjfen: v Eline
Intet nyt fra grupperne
Fra Aabenraa Kommune:
Kasper Espersen gav en fyldig orientering af status, og vi fik en god debat omkring
de spørgsmål, som lokalrådet havde i den forbindelse.
Kasper sender råmateriale ud den 10/12 til vores "helikopter" gennemsyn.
5 Nyt fra formanden og næstformanden
- Fastelavnfest tager Fritidscenteret sig måske af – lokalrådet stiller forslag om at
ændre datoen til lørdag den 10.2.
-Kalenderudfordring i hele distriktet – Henning sender en mail rundt.

Henning/HP

6 Åben for tilføjelser
Ingen tilføjelser
7 Økonomi status
Kirsten orienterede omkring økonomien.
-Beslutning om evt Nets/WEB løsning – Det blev besluttet at tilmelde os, så det
bliver brugbart til 2018.
-Persondataloven ift offentlliggørelse af ”betalere” – skal vi offentliggøre?
Vi konkluderede, at ”et navn” er en harmløs oplysning, hvorfor det er lovligt at
offentliggøre vore medlemmer.

Kirsten
undersøger
nærmere

8 Generalforsamling 2018 – anden planlægning
Ny dirigentforslag

Alle

9 Medlemskab – kampagne 2018? Andre tiltag?
Blev udsat til næste møde

Henning

10 Flere frivillige hjælpere – opfølgning på fælles forum og evt beslutning om næste
step
Blev udsat til næste møde

Henning

11 Bosætning – generel drøftelse om kortsigtede initiativer
Blev udsat til næste møde

Henning

12 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
1.Juletræsfest - Henning
2.Opfølgning på borgermødet samt indlæg til Aktivitetsbladet (deadline 22.01.18)
3.Billeder fra Juletræsfesten

1.Henning
2.Brian
3. Henning

13 Næste møder
Møde 13/12 2017 kl. 19.00 (Datoændring fra den 11.12) Kasper fra kommunen
inviteres
Møde 18/01 2018 kl. 19.00 Kasper inviteres
Julefrokost 12/1 2018 fastlagt
14 Evt.
Julehygge – opstilling lørdag fra 10-12 – Søndag fra kl. 14:00 – 18:00 incl. oprydning.

Ref. Asta Danielsen

Alle – giv
Hening
besked om
du kan
hjælpe

