Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 85 - onsdag den 13.12.2017 kl. 19:00.
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Eline, Brian, Kirsten og Asta
Endvidere deltog Kasper Espersen fra Aabenraa kommune, og Hans Petersen og Janne Rasmussen
under pkt 4.
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Eline
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 84
Blev godkendt
4 Udviklingsplan – Status og evt drøftelse af næste step
Fritidscentergruppen v. Hans:
Gruppen for Grønne områder: v. Janne
Købmandsgrupen: v Janne /Brian
Bro/Sløjfen: v Eline
Der var ingen bemærkninger fra ovennævnte.
Fra Aabenraa Kommune:
Kasper Espersen fremlagde planen, som den foreligger pt.
5 Nyt fra formanden og næstformanden
Ingen bemærkninger fra formanden.
Ingen bemærkninger fra næstformanden
6 Åben for tilføjelser
Ingen tilføjelser
7 Drøftelse af koordinering og planlægning af fremtidige arrangementer i
Bolderslev
Lokalrådet opfordrer til at Markedsudvalget på deres generalforsamling den
7.3.2018 kl. 19:00 tager punktet op. Lokalrådet vil gerne være behjælpelig med
PR
8 Generalforsamling 2018 – anden planlægning
-Dirigent er på plads
-”Legetante” er på plads
-Annonceændring til generalforsamling udformes

-3 personer er på valg til bestyrelsen

Brian laver
programforslag
til tekstændring

9 Medlemskab – kampagne 2018? Andre tiltag?
Lokalrådet udpeger nogle ”vej-ambassadører” til at hjælpe med at finde
medlemmer

10 Flere frivillige hjælpere – opfølgning på fælles forum og evt beslutning om
næste step
Drøftedes

Asta sender
gadefortegnelse
til bestyrelsen
Pkt. på næste
møde
Tages op som
punkt til næste
år

11 Bosætning – generel drøftelse om kortsigtede initiativer
Lokalrådet foreslår, at der laves en videokonkurrence blandt byens beboere –
hvad er det gode ved Bolderslev.

Tages op som
punkt til næste
år

12 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
Samt aftale indlæg til aktivitetsblad (Deadline 23/10)
-Julehilsen
-Borgermøde 9.1. uge 52
-Nye medlemmer – over giro – uge 1
-Billeder fra borgermødet uge 2

-Henning
-Brian
-Kirsten
-Brian

Den nye medlemsliste opsuppleres på borgermødet om Midtpunktet den 9.1.

13 Næste møder
Julefrokost 12/1 2018 – ændret til den 19.1. 2018
Møde 18/01 2018 kl. 19.00 med Kasper Espersen samt Janne og Hans
Lokalrådets generalforsamling lørdag 24/2 2018 kl. 9.30
14 Evt.
-Hjemmesiden

Ref. Asta Danielsen

Alle

Punkt på næste
møde

