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Forsikring

Landsbylauget vil blive dækket er erhversansvarsforsikringen som
landdistriksudvalget har tegnet, der ud over er der ikke løsører der skal
dækkes i lauget.
Busprojekt
Spørgeundersøgelsen viser at der er ønske om landsbybus i alle laug.
Der er ønske om at vi finder fem unge imellem 18 og 20 år, der vil deltage
i en workshop på Alsion, omkring transport fra landsby til byen evt. i
form af delebiler. Vi kontakter 5 unge i lauget og hører om de vil deltage.
Der arbejdes videre på at få etableret en landsbybus i alle tre laug. Det
kræves dog at der findes en måde at håndtere booking og udleverer
nøgler. Der er stadig ingen tidsplan for projektet. Man håber dog på at få
det i gang til udgangen af marts, med en prøvetid på 8½ måned.
Trøffelskoven
Der er lavet et udkast til en aftale med Soleng omkring mulighed for at
placere Trøffelskoven på Soleng. Soleng diskuterer stadig projektet og
mulighederne for det. Soleng har behov for at blive mere etableret og
ønsker at vende tilbage indenfor 2 år, og har det med i tankerne og deres
lokalplan allerede.
Fælles
Efter mødet på Cathrinesminde i november, blev der nedsat en gruppe
kommunikations med henblik på bedre kommunikation imellem laugene og til kommune
platform
og politikerne. I DSG er den foretrukne kommunikationsform til
medlemmerne internettet, da vi har svært ved at dele sedler osv. ud i alle
tre byer samt omegn. Der er møde om en fælles platform for laugene i
området den 22/2. Efterfølgende er der møde den 14. marts omkring en
fælles kommunikationsplan.
Nabohjælp
På generalforsamlingen blev der forespurgt omkring mulighederne for
Nabohjælp. Der var møde på Alsion omkring dette, hvor Roy deltog. Der
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er muligt at tilmelde sig nabohjælp via www.nabohjælp.dk. Nogle
områder i Skelde har tilmeldt sig. Politiet er villig til at komme ud og
fortælle om Nabohjælp – Roy undersøger mulighederne for et infomøde
Landsbylauget vil ikke agere Borgerforening og afholde arrangementer
Alle
som f.eks. Tupperware, men vil gerne reklamere for arrangementer via.
hjemmesiden og facebook.
*Fart: Der arbejdes stadig på mulighederne for fartdæmper ved indgangen Alle
til Skelde fra Dynt.
*Cykelsti: Daniel Staugaard fra Venstre er interesseret i at høre nærmere
om ønskerne om en cykelsti fra Broager til Skelde. Han ønsker at mødes
den 16. marts kl 16.30 på Frøken Jensen, datoen passer dog ikke ret godt.
Jens undersøger om en anden dato er mulig.
*Bed&Breakfarst: Der er kommet tre nye til i Brunsnæs området, dog
nedlægger Lehmann i Spar Es deres.
*Shelters: Vi snakker med Henning omkring status på shelters i området.
*Soleng har en styreform som hedder sociokrati, dette kunne være
spændende indenfor DSG også, i form at forskellige cirkler. Se mere på
www. sociakrati.dk
*Folderne: De er endelig udarbejdet, projektet har været i gang i knap et
år. Idéen om en samlet velkomstmappe er ikke blevet til noget, men der er
udleveret muligheder for at laugene selv kan samle dem. Folderne ligger
på Frøken Jensen og kommer også ud på campingpladserne.
Vandværket informerer DSG ved tilflyttere, så lauget kan uddele folderne
til tilflyttere.
*Billig el om natten (Smøl): De har sendt brev ud til ProjectZero omkring
ønske om billigere el om natten. Dette bliver drøftet på det næste
fællesmøde.
*19. marts er der ”ren by dag” i Skelde, DSG stiller sække og sodavand til
rådighed. Dynt holder også arrangementet den XXXX.
*Brunsnæs har fået henvendelse fra Henrik Vengel omkring ”Kunsten at
finde glæden af at lave ingenting”. Henrik vil gerne komme og fortælle
mere om det evt. ved et fællesmøde med de andre laug. Roy undersøger
om det er muligt.
*Fælleskørsel: Kan man gøre opmærksom på at man gerne vil have et lift,
f.eks. ved at stå ved de forskellige infotavler og blafre. Vi prøver at lave
en forsøgsordning og annoncerer via hjemmesiden og facebook. Vi laver
forsøget i marts måned.
* Postkort: Vi fik en pris fra TopTryk på dem, men modtog aldrig
prøvetryk. Helle rykker for det.
Alle

