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Landsbylaugsmøde i DSG
Torsdag den 06.06.13- Kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde.
Helle Johannsen, Torben Nielsen, Rudi Cargnelli, Iver Dall, Marianne
Tychsen, Ada Keukenmeester, Roy Hansen, Lars Paulsen
Torben Nielsen, Ada Keukenmeester, Roy Hansen
Rudi Cargnelli
Lars Paulsen
Alle.
29.08.2013 kl. 19.30

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Mødeaktiviteter og datoer aftales.
3. Leo Holm fra praktisk økologi kommer og drøfter samarbejdsrelationer.
4. Forstander for efterskolen kommer og drøfter samarbejdes muligheder.
5. Legeplads i Skelde.
6. Løst og fast herunder nyt fra kommunen.
7. valgmøde d. 24 oktober.
8. Evt.
9. Næste møde.

Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave
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Godkendelse af
dagsorden og
referat

Beskrivelse
Dagsorden og referat blev godkendt, uden yderligere
bemærkninger.

Ansvarlig
Alle

OK
X
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Mødeaktiviteter
og datoer aftales
Leo Holm fra
Praktisk Økologi

4

Forstander for
efterskolen.

5

Legeplads i
Skelde

6

Løst og fast

7

Valgmøde

8

Evt.

9

Næste møde.

Ved det første møde efter sommerferien deltager den
nye efterskole forstander.
Leo Holm gav en orientering omkring PØ´s virke og
målsætning, samt ideer til evt. samarbejde med
landsbylauget.
Foreningen Praktisk økologi har ca. 3300 medlemmer.
Leo tilbød muligheden for afholdelse af foredrag
omkring PØ for alle interesserede, i samarbejde med
Landsbylauget
Den ny forstander for efterskolen måtte melde afbud
pga. den verserende lærerkonflikt. Han deltager ved
første møde efter sommerferien.
Der var stort fremmøde ved opstartsmøde.
Positiv deltagelse af legepladskonsulent
Der skal søges yderligere tilskud til projektet.
Landsbylauget hjælper projektet i gang og skaber
kontakter, efterfølgende vil den løbende vedligehold
m.m. overdrages til forældregruppen.
Der blev på møde bl.a. udtrykt ønske om muligheden
for at få etableret en ”stille vej” omkring den
kommende legeplads, for beskyttelse af de legende
børn.
I forbindelse med det kommende kommunalvalg
stopper konstellationen af de bestående udvalg.
Der er et ønske om at stillingen som
landdistriktskoordinator bliver ændret til en
fuldtidsstilling.
Kunst i Gammelgab er forsinket, det forventes at være
noget klar til september.
Muligheden for en ”landsbypedel” undersøges.
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Der afholdes valgmøde den 24. oktober på ”Nette
Jensen” i Skelde
Forberedende møde til generalforsamlingen den 19-09- ALLE
2013
Næste møde afholdes den29-08-2013 kl. 19.30, Hos
Nette Jensen i Skelde.

