Bolderslev Lokalråd
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 91 - torsdag den 07.06.2018 kl. 19:00.
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Brian, Mikki, Kirsten og Asta
Suppleanter: Ingen

Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Brian
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 90
Blev godkendt
4 Status områdefornyelse
Kommunen: v Kasper:
Intet nyt.
Fritidscentergruppen v. Hans:
Intet nyt.
Gruppen for Grønne områder: v. Janne
Intet nyt.
Købmandsgrupen: v Janne /Brian
Gruppen er opløst, og projektet står på stand by.
Sløjfen: Ligger i dvale indtil videre
Tunnelgruppen: Ikke oprettet endnu
5 Status Vestergade tunnel gruppe (I relation til pkt 4)
Brian forsøger at kontakte frivilligbasen for at rekruttere evt. interesserede.
Endvidere tages en planche med til markedsfesten
6 Nyt fra formanden og næstformanden
Henning:
Cykelstiprojektet: 4 fra teknisk udvalg var på besigtigelse sammen med Henning og
HP. Dorte Snabe står for en cykelevent 19.6. kl. 17:00.
Bolderslev Midtpunkt: Kommunen har orienteret om, at Midtpunktet formentlig vil
komme i udbud med henblik på udlejning i 3 år med mulighed for forlængelse.
7 Åben for tilføjelser:
HP:
Nyt fra landsbyråd:
Der er intet nyt fra Landsbyrådet udover, at kommunen vil ansætte en person,
som skal arbejde ½ med landsbyudvikling og ½ med frivillighed (div. ansøgninger)

Brian

8 Bold Rock evaluering HP:
Der var ca. 400 fremmødte. Musikerne var godt tilfredse med arrangementet og
flere bands tilkendegav, at de gerne ville komme igen.
En god dag med fuld sol, god omsætning og godt humør.
9 Markedsfest planlægning mv

Alle

1. Stand HP
2. Teltet afhentes hos HP - Henning
3. Salg af medlemskab - Kirsten tager pc. med.
4. Streamers (25 i hver farve) HP – afventer en billigere pris, så derfor ingen
i år.
5. Reklamer som vi plejer
6. Vi laver en planche fra Vestergadetunnelen
10 Medlemskab – status
PT 60 medlemmer mod ca. 100 ved årsskiftet
Salgsfremstød til markedsfesten
11 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
Boldrock (HP)
Markedsfest føromtale (Henning)
Markedsfest på dagen (Henning)
Evt nyt fra områdefornyelse (Brian)

-HP
-Henning
-Henning
-Brian

12 Næste møder
Torsdag 16. august 2018 kl. 19.00 (er aftalt og lokale er bestilt)

Alle

13 Evt.
Pkt. på næste møde:
Opdatering af vores hjemmeside, bl.a. bestyrelsen

Alle

Ref. Asta Danielsen

