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Referat 

Bestyrelsesmøde 

14. januar 2020 
 
Mødested: Hos Søren Frost 
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Søren Frost, Torben Pedersen og Ida 
Lildholdt Jacobsen, Allan Søllingvraa Hansen 
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen  
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet d.: 19.11.2019  + opfølgning på dette 
a. Henning har undersøgt flagregler og har været i kontakt med personen 

der har flaget med udenlandsk flag. Vedkommende har beklaget meget, 

han var ikke bevidst om de danske flagregler og har rettet ind efter 

dem.  

3. Meddelelser fra formand: 

 Indbydelse til Tour-Bo konference vedr. dansk – tysk 

turismeprojekt, 28.1. i Mommark. Har været udsendt til jer. 

Foregår i arbejdstiden. Henning deltager.  

 Tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger. Flyer for 

tilbuddet sendes rundt sammen med dagsorden til 

generalforsamlingen.   

 Indbydelse til præsentation af fælles turismeplan for Sydals 

og Broagerland 22.1.  

Ingen kan deltage 

 Spørgeskema ved. Lånemuligheder (Carl Erik Maae). Fristen 

er sat til 1. maj. Spørgeskemaet har været sendt ud til alle. 

Afhængigt af resultatet vil man gå videre med det til politikere 

eller andre.  
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4. Økonomi v. kassereren 

a. Budgettet ser foreløbigt fint ud, primært fordi vi venter på 

stendysseprojektet. Der har været lidt oprettelsesgebyrer i 

forbindelse med udskiftning af kasserer etc. Det diskuteres om 

andre bankers tilbud skal undersøges. De 31.000 er øremærket 

til Stendysseprojektet.  
 

5. Opfølgning af gamle sager. 

Områdets historie. Status v. Ida.  Ida har ikke haft tid til at kontakte 

Hans Jørgen, men vil se at komme efter det så snart som muligt.  

Status på stendysseprojekt. Et udkast til infotavlen er lavet og set af 

bestyrelsen. Der foreslås at indsætte en QR kode. 

6. Nye sager? 

 Indledende forberedelse af generalforsamling 5. marts. Det 

påtænkes at gentage successen fra sidste år, med mad og 

drikke. Henning og Connie vil gerne stille op igen, og resten af 

bestyrelsen vil hjælpe til. Den rigtige dato er blevet rettet til på 

hjemmesiden og på facebook.  

 

 Henvendelse fra kommunen vedr. tilflytterservice: Se 

medsendte fil. Det foreslåes at oprette en side på 

hjemmesiden henvendt til tilflyttere, med lidt intro om 

området, lauget og deslige. Bestyrelsen vil gå videre med det. 

Ida laver et udkast med udgangspunkt i den velkomstfolder for 

landsbylaugene der blev lavet.  

 

 Indlæg på laugets facebookside vedr. konsekvenser for 

etablering af Als-Fyn bro. Er det et emne for vores laug? Vi 

afventer udviklingen.  
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7. Evt.  

a. Torben fortæller at Stephen Hall og Arno Knöpfli taler om at 

oprette et landsbylaug i Asserballeskov. Det diskuteres om vi 

kan bakke op om Asserballeskov Ringridning.  

b. Henning er gået i gang med at rydde den lille stendysse for 

krat og overvejer at knytte beretningen om den ærgerrige 

bondemand der kom af dage i sit gravrøveri.  

 

8. Ny mødedato 

a. 17. februar 2020 kl. 19 hos Henning. Bemærk at dagsorden til 

generalforsamling skal være udsendt ugen inden (3 uger inden 

generalforsamlingen).  

 

 
 


