Referat
Emne
Dato
Sted
Indkaldte
Fraværende/afbud
Møde indkaldt af
Mødereferent
Referat til
Næste møde dato

Landsbylaugsmøde
23.02.2010
Dyntvej 71
Poul Dinsen, Birger List-Jensen, Helle Johannsen, , Marianne Tychsen,
Torben Nielsen, Martin Jessen
Annette O´Driscoll,
Marianne Tychsen
MT
Alle.
6. April. Kl. 19.30

Dagsorden
1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat.
2. Gennemgang af indkomne forslag til infotavler
3. Køreplan for infotavleplan.
4.

Opsamling af diverse emner. Generation X, Byggeråd, Boligforening, forsikring.

5. Kommende emner
6. Evt.

Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave

1
2

3

Type Beskrivelse
Ingen kommentere. MT
Der blev valgt at arbejde videre med gruppen
QUARTHEX under forudsætning af, at der kan sættes
synlige ikoner og signaturforklaring på. Er det OK med
brug af kortmateriale?
Der spørges endvidere ind til om de har adgang til at
give et samlet tilbud på selve trykningen. Stativ.
Afklaring af om vi får rettighederne til ”trolden”.
Henvendelse til BM omkring en folder.
Pengene skal overføres fra kommunen til laug. Kan
først ske når tilladelser er på plads. MT er i gang med
at indhente diverse tilladelser.
Dato for afsløring. Forhåbentlig før sommerferien.
Sted: Skelde. Evt. kaffe eller lign. hos Nette Jensen
Marianne sender listen over emner ud igen og hver især
gennemgår den med henblik på at få luget ud og
tilføjer. Sender til MT og så indkalder til et møde med
gruppen, hvor detaljerne afklares.

Dato

Ansvarlig

Ok

Jeg har inviteret gruppen til vores næste møde.
4

5

6
7

Orientering om forsikringsmøde.
Generation X. Møde på næste torsdag.
Birger, Torben, Helle, Marianne.
Der er desværre sket det, at både Birger og Helle har
fået det indtryk, at det var torsdag den 25. Det
beklager jeg meget. Jeg må ikke have formuleret mig
ordentligt. Fornyet tilbagemelding til Marianne
senest den 2.3.
Oprindelige mail er sendt den 18.2.
På landdistriktsudvalgets møde i går 25.2. blev det
gjort klart, at der til selve seminaret i april vil være
plads til højst to bestyrelsesmedlemmer herudover
skal der findes en håndfuld deltagere MEGET gerne
af spredt alder. Så kærer venner. Vi skal ud og have
fat i de unge!!!
Invitationen lægges på hjemmeside og andre inviteres
med. Spørg gerne rundt omkring.
Forfaldne huse. Svar fra Planafdelingen.
Byggeråd. Inviterer til et møde.
Broager Boligforening. Mødet udsættes til Infotavler
kører på skinner men inden sommerferien.
Poul D: møde i oktober med Infoland. Rykket i
december.
Marianne tager det med til LDU torsdag. Skulpturer
Jeg måtte gå inden mødet var slut så jeg stiller
spørgsmålet skriftligt.
Helle. Evaluering af snerydning. Vi kan sende et brev
ud til kommunen. Især behov for at få fokus på
vigepladser.
Birgers ”nye” mail er: birgerlj@bbsyd.dk

