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Landsbylaugsmøde i DSG
Tirsdag den 23/9-14 Kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde.
Helle Johannsen, Torben Nielsen, Roy Hansen
Lars Paulsen+ Marianne Tychsen + Rudi Cagnelli
Torben Nielsen
Helle johannsen
Alle.
Mødedato ???? +GF d.23/10-2014 hos Nette

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat..
2. Landsbybus.- Roy
3. Legeplads ( 2 forældrerepræsentanter vil møde op)
4. Trøffelskov.- Torben
5. Lokal udviklingsplan
6. Vandreskulpturer
7. Cykelparkering
8. Næste møde
9. Eventuelt

Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave
Type
1
2

Beskrivelse
Begge godkendt.
DSG har vundet lodtrækningen og får brugsret over en
9-personers bus 1.11-14-> 15.1.2015. Bussen kan køres
med lille kørekort. Kommunen forsikrer. Roy
undersøger om vi kan få DSG logo på. Bussen må i alt
køre 13.000km. Der skal føres kørebog med alle
oplysninger om hver tur. Låneønsker som ikke opfyldes,
skal registres. Roy tager kontakt med Efterskolen, som
har tilkendegivet at ville være med i busprojektet.
Orientering m.m om bussen på GF. Efterskolen
inviteres til at administrere bussen (kørebog), nøgler, og
skema til lånereservation. Efterskolen vil lægge P-plads
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Tina toft og Erik Sørensen, var mødt som
repræsentanter for forældregruppen vedr. Legeplads i
Skelde.
Kommunens forlag til kontrakt imellem
forædregruppen og Kommunen blev diskuteret. Der
kræves tilsyn hver mdr. og den der laver tilsynet skal
have gennemgået et legepladskursus. En gang årligt
skal en legeplads-inspektør regodkende legepladsen og
regningen skal forældregruppen betale.
MHT underskrift af kontrakt med Sønderborg
Kommune, så skal alle i forældregruppen skrive under.
Ikke DSG
MHT vurdering af kontrakten rådes til at spørge
Danfoss advokaten.
MHT forsikring rådes til at få samarbejde med
idrætsklubben.
MHT praktiske legeplads spørgsmål incl. Måneds tilsyn
rådes til at kontakte Inger Plauborg i Tandslet.
Der foreligger besked om at legepladsgrunden kan
bruges omkostningsfrit.
Torben har haft kontakt til Inger Olsen m.fl. i
Sønderborg Kommune, ang. Trøffelskoven, og der skal
sendes en ny ansøgning, idet man har erkendt, at sagen
er gået noget skæv. DSG ønsker at Marianne bliver
tovholder på sagen.
Den lokale udviklingsplan skal efterses evt. redigeres.
Alle bestyrelsesmedlemmer i DSG bedes gennemlæse
den nuværende udviklingsplan og finde evt. ændringer,
som skal gøres på et senere møde. Inspiration kan
hentes på GF, hvis nogle skulle have nye projekter i
støbeske.
Det er på seneste LDU møde aftalt, at skulpturer kun
skal ombyttes hver 2. år. Det er foreslået, at de penge
der spares skal bruges til at købe flere skulpturer, som
der stadig er for få af.
DSG vil undersøge om Rudi evt. har adgang til at låne
skulptur til vores tomme-”skulpturplads”. Ellers vil vi
søge at finde en skulptur til pladsen på anden måde.
Sønderborg kommune opsætter forsøgsvis 6 stk
cykelbokse op ved Broager Busstation. Disse forventes
opsat i september 2014 og kan lejes efter først til mølle
ved hendvendelse til Helle Johannsen ( hnjoh@pc.dk).
Se opslag. Roy sætter opslag op i alle 3 infobokse.
Der skal p.g.a. mange afbud i dag afholdes endnu et
møde før GF.
Følgende blev nævnt under evt.;
I)Der afholdes Borgermøde d. 21.10.14 kl. 19.30 på
Degnegården i Broager. Mødet skal undersøge om der
er opbakning nok fra lokale borgere, til at få et
medborgerhus i det gamle Rådhus i Broager. Div.
foreninger m.m. inviteres. Mødet holdes på initiativ af
”Aktivitetsgruppen Allégade”. Connie Skovbjerg
deltager.
II)Der er kommet 2 ansøgninger om 25 kr. / 50.000 kr
invisteret energirenovering. Roy spørger om de evt. vil
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konvertere disse penge til et lod i lodtrækningen om en
middag.
III)Forslag om at spørge en i forældregruppen vedr.
legeplads i Skelde, om at være med i DSG´s bestyrelse
( valg til kommende GF)
IIII) der skal være et max. På 150 kr. til gave til
afgående bestyrelsesmedlemmer i DSG.
V) Roy spørger Børge om han vil være dirigent til GF +
spørger om revisorerne vil genvælges!
Lars Paulsen spørges om han vil være referent til
GF( Torben)

