Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 89 - tirsdag den 17.04.2018 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Brian, Kirsten, Mikki og Asta
Suppleant: Klaus
Frederik Rasmussen deltog i punkt 6.

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Brian
2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 88
Referatet blev godkendt
4 Gennemgang og eventuel underskrift forretningsorden
Ingen ændringer - Blev underskrevet af den nye bestyrelse
5 Nyt fra formanden og næstformanden
Nyt fra landsbyråd
Formanden Henning:
1. På et fælles møde med Tinglev Forum, og Handels- og Håndværkerforeningen
vedr. cykelsti mellem Bolderslev ogTinglev blev man enige om at indkalde til et
møde med Teknik og Miljø.
2. Henning har været i dialog med Kasper om områdefornyelse.

Asta

1. Henning

Næstformand Brian:
3. Orienterede om møde med borgmesteren omkring købmandbutik.
HP:
4. Orienterede bredt fra Fælles Forum.
5. Landsbyrådet er gået lidt i stå, og man forsøger at få gang i det igen.
6 Gennemgang af hjemmeside og evt tæller funktion.
I perioden 18.3. – 17.4. var der ca. 8 besøg om dagen på hjemmesiden, hvor
opslag på facebook kommer ud til mellem 500 - 2.500 (per opslag).
Man blev enig om, at hjemmesiden bliver statisk og nyheder lægges på facebook
og overføres automatisk til hjemmesiden.
1. Frederik har sagt ja til fortsat at være vores hjemmesidekonsulent.
2. Mikki har sagt ja til at opdatere bestyrelsens løbende behov.
7 Åben for tilføjelser
Ingen bemærkninger

1.Frederik
2.Mikki

8 Udviklingsplan - Kort status
1.Fritidscentergruppen v. Hans:
2.Gruppen for Grønne områder: v. Janne
3.Købmandsgrupen: v Janne /Brian
Der arbejdes stadig på sagen.
4.Bro/Sløjfen:
5.Tunnelgruppen Vestergade:
Ny gruppe under puljemidler
Brian laver et opslag på facebook om tilmelding af frivillige interesserede (se pkt.
10)

9 Ren dag sidste planlægning
Der er ikke så mange tilmeldt i år
Ellers kører arrangementet som det plejer

5.Brian

HP

10 Vestergade tunnel gruppe (Puljemidler)
Ifølge Kasper fra planafdelingen kan vi sagtens starte gruppen, blot der ikke er
nogen udgifter.
Brian laver et opslag med henblik på at få en gruppe op at stå.

Brian

11 TEMA DISKUSSION – involvering af nye borgere (tilflyttere)
1.Man enedes om at få en tilflytterhistorie i aktivitetsbladet og på facebook.
2.Henning supplerer ”skriftet” før indrykning.

1.Mikki
2.Henning

12 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
1. Efter ren dag
2. Aktivitetsblad deadline 24.4.
3. Vestergadegruppe

1.HP
2.Henning
3.Brian

13 Næste møder
15. maj 2018 kl. 19.00 med deltagelse af Kasper, Janne og Hans
14 Evt.
Stand på markedsdag: Punkt på næste møde

Ref. Asta Danielsen

