Bolderslev Lokalråd
Refereat fra bestyrelsesmøde nr. 93 - torsdag den 27.09.2018 kl. 19:00
Fritidscentret mødelokale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På mødet deltog: Henning, Hans Peter, Mikki, Brian og Kirsten
Suppleanter: Ingen
Emne

Ansvar

1 Valg af mødeleder
Valgt blev Mikki
2 Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt
3 Godkendelse af referat møde nr. 92
Blev godkendt
4 Status områdefornyelse
Brian har snakket med kommunen, og det er stadig uafklaret, hvem vi får som
kommunens kontaktperson og for igangsætningstidspunk for de forskellige
byfornyelsesprojekter.

Brian

Brian rykker Forvaltningen for svar om opstart.
5 Igangsætning af Vestergade tunnel gruppe (I relation til pkt 4)
Brian

"Vestergade gruppe har haft møde i tunnel og fremført ønsker/ideer som
efterflg. er blevet prioriteret:.
A. Områdefornyelse
1.Belysning
2.Maling / grafitti ( evt. Inspiration af skolen)
3. Nedkørsel fra Vestergade
4. D. Lavbede (tegning)
5. Rampe op til grillbar /skraldespande
B. Vedligeholdelse
Brian tager kontakt til kommunen
6 Nyt fra formanden og næstformanden
Formanden: Intet nyt
Næstformanden: Intet nyt
Landsbyrådet (HP): Der er kommet Indkaldelse til fællesmøde om fremtiden for
Landsbyrådet med den nye Landdistriktskoordinator Katrine Callesen
7 Generalforsamling praktik
Foreslået dato 9/2 (Hvis tryllekunstner kan) - Ellers 23/2 i forsamlingshus / hal
Tema: områdefornyelse
Afventer pris fra Tryllekunstneren fra Fogderup. Ellers ingen gæstetaler i år.
8 Status børnehus/skole
Intet nyt

HP
Henning

9 Medlemskab og økonomi – status
70 medlemmer
10 Landdistrikspris og årets landsby
Overvejes
11 Fastlæggelse af nyheder til hj.side mv for de næste 4 uger
- udlejning midtpunkt / fremtiden for midtpunkt (Henning)
- værested for unge (Mikki)
- toilet kode (HP)
- Vestergade renovering (Brian)
- få boliger til salg (Henning)
12 Næste møder
Torsdag den 25. oktober kl. 19:35

Kirsten

Alle

-Henning
-Mikki
-HP
-Brian
-Henning
Alle

13 Evt.
Forslag for borgere:
Friluftsbad i Bolderslev. ?????
Værested for de unge. Forslag at indarbejde i områdefornyelsesplan for
fritidscenter
Mikki skriver indlæg på FB for at skabe interesse.

Ref. Kirsten Schneider

Mikki

