Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 90 - tirsdag den 15.05.2018 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Brian, Mikki og Asta
Suppleant: Klaus
Endvidere deltog, Hans Petersen og Janne Rasmussen under pkt. 4.
Samt Lasse Ooms under pkt. 13.

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Hans Peter
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 89
Blev godkendt
4 Status områdefornyelse og næste step med deltagelse af Kasper Espersen, Janne
Rasmussen og Hans Petersen
Kommunen: v Brian i stedet for Kasper:
Trafikanalysen var ikke refusionsberettiget, hvorfor kommunen har taget hele
udgiften. Materialet bliver rettet til og man forventer at planen bliver godkendt
medio juni.
Fritidscentergruppen v. Hans:
Afventer nærmere efter sommerferien.
Gruppen for Grønne områder: v. Janne
Ingen bemærkninger
Købmandsgrupen: v Janne
Der var møde i forrige uge og der arbejdes videre med ideen om et lejemål.
Sløjfen: Ligger i dvale indtil videre
Tunnelgruppen: Ikke oprettet endnu
5 Status Vestergade tunnel gruppe (I relation til pkt 4)
Ingen har meldt sig pt. Annonce kommer i Aktivitetsbladet.
6 Nyt fra formanden og næstformanden
Intet nyt pt.
Nyt fra landsbyråd (HP)
Ingen aktivitet pt. Henning kontakter vækst og udviklingsudvalget.

Henning

7 Åben for tilføjelser
Ingen tilføjelser
8 Ren dag evaluering (HP)
Omkring 40 deltagere – og det var en fin og hyggelig dag.
9 Markedsfest planlægning mv
Vi skal have en stand som vi plejer

1. Stand HP
2. Teltet afhentes hos HP - Henning
3. Salg af medlemskab - Kirsten tager pc. med.
4. Streamers (25 i hver farve) HP bestiller
5. Reklamer som vi plejer

1. HP
2. Henning
3. Kirsten
4. HP
5. Henning

10 Medlemskab – status og diskussion om hvordan vi får flere på listen
Der bliver ikke sendt flere girokort ud nu. Øvrige interesserede betaler kontant og
kommer på en liste til næste år.
11 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
1.Markedsfest reklame
2.Tilsagn om områdefornyelse
3. Stien i markedsskoven
4. Boldrock
5. God sommer
12 Næste møder
7. juni og 16. august (8 personer)
13 Evt.
-Mikki arbejder på en annonce til Aktivitetsbladet om, hvordan det er at være
tilflytter i Bolderslev.
-Der bliver arrangeret en event for at samle så mange cyklister som muligt for at
skabe interesse for ”cykelsti” fra Tinglev til Bolderslev. Lokalrådet bakker op.
-En snak med Lasse Ooms omkring Markedsføring via droneoptagning

Ref. Asta Danielsen

1. Henning
2. Brian
3. Henning
4. HP
5. Henning
Alle

