Mødeindkaldelse DSG
Emne

Landsbylaugsmøde i DSG

Dato

Tirsdag den 04/09/12 Kl. 19.30

Sted

Hos Nette Jensen, Skelde.

Indkaldte
Fraværende/afbud

Helle Johannsen, Torben Nielsen, Rudi Cargnelli, Marianne
Tychsen, Ada Keukenmeester, Iver Dall
Ada Keukenmeester

Møde indkaldt af

TN

Mødereferent

MT

Referat til

Alle

Næste møde dato

GF 9/10-2012

Dagsorden

1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat
2. Status bæredygtig landsby –alle
3. Opsætning af Infobokse - Alle
4. Generalforsamling:
•

Program

•

Før GF ?

•

Dirigent – Forslag

•

Referent – forslag

•

Gennemgang af vedtægter – ændringer ?

•

Regnskab

•

Annoncering

•

Konstituering dato--

•

Elektroniske hjælpemidler til GF

•

Hvem stiller op ?- emner ?

5. Kommende emner
6. Næste møde
7. Evt.
Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave
Beskrivelse

Dato

Ansv

OK

1. Valg af referent og
godkendelse af dagsorden og
referat

2. Status bæredygtig landsby –
alle

Ada får tit ikke sine
mails. For lille mailboks.
Helle vil kontakte og
måske anbefale en ny
gmail-box, der har mere
lagerplads.
Referat fra sidst
Energi
Der er 4 registrerede
afleverede skemaer
Projectzero og
kommunen har indset, at
forløbet ikke har været
godt nok
Det interaktive program
har skudt totalt over mål
og egner sig slet ikke til
at blive præsenteret på
et offentligt møde.

arlig
MT
HJ

ID

Iver har deltaget i et
møde sammen med et
par af ambassadørerne.
Vi skal komme med en
mødedato. Iver
koordinere. 23. Og 30.
Okt. er ledig hos Nette
Investeringsværdien skal
indberettes i et
barometer.
Formen er endnu ikke
afgjort endnu
PZ kommer med et udspil

3. Opsætning af Infobokse - Alle

KRAV, der skal være på
plads inden mødet.
De skal have givet
respons på
spørgeskemaer.
Incitamentsordning
beskrevet.
Håndværkershop. Evt
solceller til dette møde.
Iver laver indkaldelse.
Infobokse
Helle levere dem ud.
Rudi sætter op i Skelde
MT og TN sætter sætter
op i Dynt og Gammelgab
sammen
Penge.

MT
HJ
RC
MT
TN

OK

4. Generalforsamling:
•

Program

•

Før GF ?

•

Dirigent – Forslag

•

Referent – forslag

•

Gennemgang af vedtægter
– ændringer ?

•

Regnskab

•

Annoncering

•

Konstituering dato--

•

Elektroniske hjælpemidler
til GF

•

Hvem stiller op ?- emner ?

5. Kommende emner

Der er muligvis ikke
blevet spurgt officielt om
pengene fra projektet
skulle frigives
For at der ikke skal være
i tvivl om det sendes igen
umiddelbart efter møde.
Udbeder os dato for,
hvornår vi kan forvente
hhv. mellemfinansiering,
og tilskud fra
Landdistriktsudvalgets
Udviklingspulje.
GF 9.10. Kl. 19.30 /
forstanderen fra
efterskolen kl. 19.00
Ingen spisning
Rudi kontakter ham
Indkaldelse
Indkaldelsen skal laves hvem Helle
Indkaldelse på nettet og i
opslagstavler. Der bliver
ingen annonce i år
Dirigent forsk. Emner
blev nævnt. Hj kontakter
Referent forsk. Emner.
Kan evt. vente til GF,
alternativt kan best.
træde til.
Gennemgang af
vedtægter. Ingen forslag
til ændringer fra best.
Bilagskontrollanter
Flemming Toft, Anna
Jensen
Mt projektor
Valg:
Iver og Ada er ikke på
valg
Resten genopstiller ikke
Vi skal opfordre en lang
række folk til at deltage.
Helle sender til SGF til
distribution.
Da der er stor udskiftning
i best. skal der ikke tages
stilling til flere emner pt.
Økonomien er ekstremt
haltende pga. manglende
udbetaling af diverse
tilsagn.

HJ

RC

HJ
ALLE
MT/
net
HJ

ID
MT

Diskussionen omkring
landsbylaugets rolle. Vi
vil ikke være
borgerforeningen eller
arrangements holder.
Vi skal være formidlere
ikke eventmakere
Det kan en ny best.
selvfølgelig ændre.

6. Næste møde

7. Evt.

Næste møde skal være
op til den nye bestyrelse
Lægger op til
konstituering umiddelbart
efter mødet.
Der er ingen planer om
træbeskæring i år

