Referat
Bestyrelsesmøde

17. februar 2020
Mødested: Ida Lildholdt Jacobsen
Deltagere: Henning Wendelboe, Christen Henriksen, Søren Frost, Ida Lildholdt Jacobsen, Allan
Søllingvraa Hansen
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen
Ikke til stede: Torben Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet d.: 14. januar 2020 + opfølgning
på dette.
Referat moderet og godkendt

3. Meddelelser fra formand:
Nyt fra Forvaltningen. Drøftelse af informationsstrøm
Henning vil fortsat sende ud, så må medlemmerne selv sortere i det.
4. Økonomi v. kassereren
Saldo er pt. 34.589,67 Intet nyt siden sidst. Henning foreslår at
budgettet for stendysseprojektet adskilles fra resten. Kan
kundenummer ændres hos Bygma?
5. Opfølgning af gamle sager.
 Områdets historie
Deadline er generalforsamling

1

Chresten kontakter desuden Peter Mortensen angående
fortællinger.
 Infobrev tilflyttere
Deadline er generalforsamling
 Stendysseprojektet, herunder QR-kode (hvad skal den
henvise til)
 Henning har ryddet stendyssen ved skovkanten og har bedt
Peter Meder om at udfærdige en skitse til en infotavle.
Henning foreslår at invitere til en indvielse af dyssen,
Haderslev Museum skal blandt andet inviteres.
 Det foreslåes at lave to QR koder på tavlen. En der linker til
Landsbylaugets hjemmeside og en der linker til mere info om
stendysser. QR koder på begge tavler. Henning sender links.
 Det våde vejr forsinker arbejdet. Søren gør opmærksom på
travlhed når vejret vender.
 infotavle – status på Peter M. samt indkøb af infotavler, 2
stk.?
Det forventes at indkøbe A2 og A3.
6. Nye sager?
Detaljeret forberedelse af generalforsamlingen, herunder – emne
til dirigent, HW har talt med Tom Nielsen. Er det ok?
Bestyrelsen godkender initiativet. Connie styrer maden. De der kan
mødes kl 16 i Blommeshytten for at stille an.
7. Evt.
a. Cykelstier
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Det forslåes at cykelstien deles op i to etaper. Den første
etaper starter hvor cykelstien p.t. stopper og føres ud til
Sønder Kettingskov. Anden etape skal føres hele vejen ud til
Mommarkvej.
b. Ringriderforening
Søren taler med Preben angående om vi skal reklamere for
ringriderfesten.
8. Ny mødedato
24.3 hos Torben Pedersen
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