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Landsbylaugsmøde i DSG
22.09.2016 - kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde
Roy Hansen, Rudi Cargnelli, Erik Sørensen, Tina Møller Toft, Jens
Christensen, Helle Johannsen, Irene Lorenzen
Jens Christensen, Helle Johannsen, Irene Lorenzen
Rudi Cargnelli
Tina Møller Toft
Alle
Generalforsamling den 26. oktober kl 19.00

Dagsorden
1. Møde med Folk fra Rinkenæs og Connie vedr. evt. Ladsbylaug i Rinkenæs
(mødetid med gæsterne er sat til ca. 1 time).
Egentlig bestyrelsesmøde:
2. Nyt fra kommunen vedr. cykelstien
3. Landsbybussen, status og fremtid
4. Samarbejde med efterskolen
5. Nye tiltag, er der nyt om det
6. Efterårets møder med andre laug og foreninger
7. Generalforsamlingen
8. Farthastigheder i Gammelgab og Skelde
9. Besvarelser på henvendelser igennem DSG Facebook
10. Opfølgning på nabohjælp
11. Spejderlejer 2017
12. Påskeliljeløg fra kommunen
13. Eventuelt
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Beskrivelse
Landsbylauget fortalte om opstarten af DSG, bindeled til
kommunen, udfordringer osv.
Flertalsgruppen til næste års kommunale budget har cykelstien
imellem Dynt og Skelde på listen. Planerne er fremskredne
omkring cykelstien og vi vil komme med en opfølgning omkring
projektet til Generalforsamlingen.
Bussen kører stadig jævnligt. Pr. 1. oktober betales der 2 kr. pr.
kørt km + diesel, for at se om bussen kan løbe rundt. Indtil nu er
der kørt omkring11.000 km. Vi søger om midler til en evt.
forlængelse, da km pris ellers vil stige til 5-6 km.
Efterskolen har pt. 60 unge. Skolen vil gerne invitere laugets
børn til en formiddag på efterskolen, så børnene kan se
efterskolen og der skabes synlighed og opmærksomhed omkring
efterskolen. Vi ønsker at hjælpe skolen med at profilere sig. Vi
arbejder videre på et stærkere sammenhold med efterskolen.
-Vi er i dialog med kommunen omkring det faldefærdige hus på
Dyntvej. Skorstenen er faldfærdig og fortovet er tilgroet.

Ansvarlig
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Eventuelt

-Bestyrelsen har bevilliget maling og materiale til bænkene i
fællesområdet ved Østerballe/Midtballe.
Næste nabolaugmøde er den 17. oktober på Idrætscenteret i
Broager, Roy og Rudi deltager. Trafik forhold er et af punkterne
som vi er interesseret i at få vendt med nabolaugene
Jubilæums-Generalforsamlingen holdes den 26. oktober 2016 kl.
19.00 på Frøken Jensen. Indkaldelsen annonceres på
hjemmesiden og Facebook. Vi forsøger med en begivenhed på
Facebook, for at få en forhåndstilkendegivelse på deltagerantal.
Dette er dog ikke en forudsætning for at kunne deltage på
generalforsamlingen! Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne
forslag skal sendes til formanden 7 dage i forvejen.
Hastighedsskiltene ved indgangen til Dynt blev hævet i højden i
håb om at bilisterne bedre kunne se dem.
Ligeledes vil vi gerne forsøge at få fotovogn oftere til byerne.
Kommunen har meldt tilbage at der ikke kan etableres bump,
men at indsnævring kan være en mulighed. Vi vil gerne holde et
møde med kommune og politiet omkring både nabohjælp og
trafiksikkerhed i landsbyerne.
Vi undersøger om der interesse for det, via en afstemning på
Facebook.
Vi sender fremover dagsorden ud en uge forinden og
mødereferater indenfor en uge efter mødet er afholdt, ud via
hjemmesiden og Facebook.
Facebook er bestyrelsens nyhedskanal ud til medlemmerne, men
bestyrelsen har ikke mulighed for at deltage i alle debatter. Vi
opfordrer til, at hvis man har et konkret spørgsmål eller ønske,
at man henvender sig direkte til bestyrelsen, i stedet for et opslag
på Facebook.
Hvis der ikke overholdes en pæn tone, eller hvis noget bliver
hængt personlig ud, vil bestyrelsen fremover udelukke
medlemmer fra gruppen.
Se punkt. 8.
Vi vil gerne formidle for Spejderlejren, men vi har svært ved at
bidrage ud over det. Dette er meldt til Spejderlejren.
Kommunen har tilbudt gratis påskeliljeløg til landsbyerne. Vi
foreslår at de kan plantes ved en nye opholdsplads i Skelde og
evt. ved Dynthuset. Tina undersøger om der er interesse for det.
Der er meget trafik på Nederballe ved legepladsen. Dette mener
at være efter at vejen igennem efterskolen er blevet lukket, men
da det ikke er officielt, er GPS ikke opdateret. Rudi tager kontakt
til kommunen.

