Referat
Bestyrelsesmøde

6. august 2019 kl. 19:30
Mødested: Hos Søren Frost
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Allan Søllingvraa Hansen
Søren Frost, Torben Pedersen og Ida Lildholdt Jacobsen
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 1.7.2019 + opfølgning på dette.
Referatet er godkendt.
Referater sendes ikke ud til hele landsbygruppen, men lægges derimod ind på
hjemmesiden.
3. Meddelelser fra formand
Udviklingsplanen
Udviklingsplanen gennemgået og godkendt af bestyrelsen
Forpagtningsaftalen med kommunen vedr. jordareal
Teksten er nu ændret således at forpagtningsafgiften udgør årligt 0,- og at arealet
ikke skal tilbageføres til nuværende stand. Foreningen overtager først arealet
1.9.2019, således at ansøgningen om midler er færdigbehandlet i kommunen.
Forsikringsforhold
Angående forsikring så har alle landsbylaug en erhvervsansvarsforsikring.
Spørgsmålet er om der skal tegnes yderligere forsikring, det undersøges.
4. Økonomi v. kassereren
Foreningen har modtaget 5.500,- fra Sønderborg kommune d.07.05.19. Dermed er
foreningens beholdning på 5.690,15 - dog er udgifter fra generalforsamlingen m.m
endnu ikke modregnet
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5. Opfølgning af gamle sager
Stendysseprojekt
Ansøgningen til puljen for borgerinitiativer gennemgås på grund af ændrede tal.
Henning har undersøgt muligheder for skiltning og er af Skov- og Naturstyrelsen
blevet henvist til Skilteværket i Thy, der har sendt ham en oversigt over priser.
Peter Meder har givet tilsagn til at ville lave grafikken og info, forudsat foreningen
skitserer indholdet. Det diskuteres om der skal forefindes en folder om
Blomeskobbel skov i en boks ved dyssen. Henning har ligeledes undersøgt
muligheder for bord og bænke. Allan undersøger mulighed for et tilbud fra et andet
savværk.
Løgplanteprojekt
Christen har opmålt vejareal på 4,5 km og der er søgt om 9000 løg. Det foreslås at
løgene plantes enten over to weekender eller organiseres som affaldsindsamlingen.
Historieprojektet (Hans Jørgens oplæg på generalforsamlingen)
Ida har talt med Hans Jørgen der har en historie på bedding. I samarbejde vil de ligge
en historie samt billeder på hjemmesiden. Tanken er at der med et par måneders
mellemrum skal lægges noget ud. Det foreslås at folk opfordres til at komme med
deres egne historier.
6. Nye sager?
Der opfordres til at der arrangeres en ny affaldsindsamling, blandt andet på grund af
den store succes sidste år. Torben indvilliger i at være tovholder.
Skal der være flere begivenheder på årshjulet for foreningen? Foreløbig er de faste
begivenheder affaldsindsamling og generalforsamling med fællesspisning. Eventuelt
Sankt Hans. Sommerfest? Høstfest
7. Evt.
Bestyrelsen har bedt Allan Søllingvraa om at rette henvendelse til Hyttebestyrelsen
for at undersøge muligheden for at blive fuldgyldigt medlem af Hyttebestyrelsen.
Der ønskes et nyhedsbrev sendt ud snarest.
8. Ny mødedato
Tirsdag d.3.9.19 kl. 19 hos Ida. Løkkesled 2.
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