Torsdag d. 12. maj 2016 - Cykelsti møde
Fremmødt: Rudi Cargnelli, Roy Hansen, Irene Lorensen, Erik Sørensen, Jens Christensen, Tina Toft

Dagsorden:
1. Cykelsti (Irene + vi andre)
Irene er i gang med at udarbejde en rapport omkring cykelstien, som sendes til kommunen inden 1. juni
2016. Der udsendes snarest en spørgeundersøgelse som skal bruges i rapporten, udkastet er klart.
Projektet ligger vægt på tryghed og sundhed, både for voksne og børn i området.
Rapporten blev på aftenens møde gennemgået med forslag til rettelser. Rapporten tilrettes, derefter
afventer vi resultatet fra spørgeundersøgelsen, inden rapporten sendes ind.
Der planlægges et informationsmøde om cykelstien torsdag den 26. maj kl. 19.30 i Dynthuset, hvor laugets
medlemmer kan møde op og høre om projektet.
Der findes undersøgelser omkring cykel og sundhed, som kan understøtte projektet:
http://www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/ha-det-godt/cykel_dig_sund.htm
https://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Cykling-og-sundhed
http://iform.dk/traening/landevejscykling/gode-grunde-til-at-cykle
https://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/fysisk-aktivitet/cykling-og-sundhed/
Roy undersøger historikken omkring banestrækningen og Jens undersøger omkring sundhed.
Alle rapporter, materiale, mødereferater, resultater og lignende ligges på DSG hjemmesiden efter
informationsmødet, så alt er tilgængeligt for alle.

2. Bus status og fremover (Roy)
Bussen er startet godt op og har kørt siden 16. april. Der er kørt knap1800 km på de første 14 dage. Pt.
betales der for brændstof og ved over 100 km pr dag betales der 3 kr. per km. Det skal afprøves om bussen
er bæredygtig, derfor vil der fra den ?? (fastlægges snarest) være en pris per km fra start på 3 kr. +
brændsel.

3. Alsion møde d. 6. juni (Roy)
Der afholdes et arrangement om deleøkonomi i samarbejde med Sønderborg kommune, mandag den 6.
juni kl. 15 på Alsion. Vi vil gerne fylde landsbybussen med bl.a. unge, ældre, efterskoleelever, så DSG
området bliver godt repræsenteret til mødet.

4. Evt.
DSG støtter Dynthusets ønske om ny varmekilde. Dynthuset har lavet en projektbeskrivelse for at opnå
støtte og DSG bestyrelse har lavet en anbefaling. Den er sendt ind til landdistriksudvalget og sendes videre
derfra.
Soleng holder åbent hus den 25. juni, nærmere info følger.

