24-08-2018

REFERAT NR. 9
Fra Bolderslev Lokalråds bestyrelsesmøde den 11.08.10
Fraværende: Michael Rasmussen, Henning Frisk, June Müller, Hans Petersen
1. Godkendelse af referat nr. 8
Ingen bemærkninger. Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden - Dorte
25.8. har Bent og Dorte møde med Aabenraa kommune, Kulturudvalget som gerne vil høre om
vores ”fremtidsplan”
3. Økonomistatus fra kassereren - Kirsten
Kasserapport udleveret inden mødet.
Vi bør have en plan over lokalrådets fremtidige økonomi.
Vi overvejer om vi skal søge et generelt tilskud i kommunen (arbejde på at få indført en politik
som de har i andre kommuner med et fast tilskud pr lokalråd)
4. Hjemmesidestatus fra webmasteren - June
Følg med i June’s arbejde på: http://darkforest.dk/bby/ Der arbejdes, og den er snart klar.
5. Indvielse af Frisbee/golf banen d. 14. august kl. 13.30
Dorte holder tale. HUSK fotoapparat.
6. Tilskud ved anvendelse af mødelokale
Intet nyt. Bent følger op på Jens Juhl. Vi vil fortsat bruge mødelokalet, for at støtte fritidscenter.
7. Mødekalender
Næstemøder:
9. Sept.
7. Okt.
9. Nov.
8. Vores nye hovedmål
- igangsættelse af arbejdsgrupper, og hvilke? Gruppe 1 + 2 + 5 +7 sættes i gang.
Arbejdsgr. 1: Plan for informationsplatform: June (+ HP). Tilmeldt: Laila Rasmussen, Mette
Christensen
Arbejdsgr. 2: Plan for motionsområde: Kirsten (+ Dorte)
Tilmeldt: Birgit Langelund, Carsten Lorenzen, Thomas Segato

Arbejdsgr. 3: Plan for aktivitetsområde. HP. Sættes i bero.
Ingen tilmeldte.
Arbejdsgr. 4: Plan for tiltrækning og udbygning af serviceerhverv mm: Bent
Tilmeldt: Sanne Hansen, Liselotte Bonde. Sættes i bero.
Arbejdsgr. 5: Plan for udvikling af offentlig service funktioner mm. Henning
1

24-08-2018
Tilmeldt: Asger Hansen, Gitte Jørgensen, Tove Thomsen, Edith Larsen, Janne Rasmussen
Arbejdsgr. 6: Plan for udvikling/etablering af alsidige boligformer. Hans
Ingen tilmeldte. Sættes i bero
Arbejdsgr. 7: Plan for nytænkning af infrastruktur. Asta (+ Bent)
Ingen tilmeldte, men der gøres forsøg, så gruppen kan etableres.
Fokus på stisystem, cykelsti og samkørsel
- hvordan samler vi koordineringen med arbejdsgrupperne?
Koordinator/kontaktperson fra LR melder ind. Nyt pkt. på dagsorden ”status arbejdsgrupper”
- hvordan og hvad kan kommunikeres nu?
Grupperne skulle gerne have en ”side” på vores hjemmeside, hvor koordinator skriver kort om
gruppens arbejde.
- dato for præsentation af arbejdsgruppernes fællesmål?
Arbejde hen på at grupperne har startmøde inden vores næste møde den 9.9.
9. Aktiviteter i området – hvad sker der i omegnen
Missionshuset har 100 års jubilæum den 14.8. Lokalrådet møder op med en gave på 500 kr.
(Kirsten)
10. Evt.
Der er kommet en forespørgsel om LR kan foranledige køb af projektor. Vi tager det med på
næste møde. Hans Peter undersøger nærmere.
Nyhedsbrev udsendes snarest.
Næste møde: 9.9 kl. 19.30.

2

Ref. Kirsten

