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Landsbylaugsmøde i DSG
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Hos Nette Jensen, Skelde.
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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Status på diverse projekter og hvem gør hvad.
3. Nyt om info tavlen (skelde).
4. Kommunikation, internt og eksternt.
5. Mødeaktiviteter og datoer aftales.
6. Evt.

Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave
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Beskrivelse
Nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen og fik
kort præsensation af øvrige bestyrelsesmedlemmers
baggrund og kompetencer.
Dagsorden og referat godkendt.
Status på diverse Status for projekt ”Bæredygtig Landsbyer”.
Project Zero har antaget en praktikant, til at ringe
projekter og
rundt til de registrerede deltagere ved mødet om gratis
hvem gør hvad.
energitjek af boligen den 16.05.2012, for at hjælpe
dem med at udfylde data i energiberegnerprogrammet.
Desværre har der været tilbagemeldinger fra borgere
der følte at den pågældene praktikant var for
påtrængende og i særdeleshed ikke havde den
nødvendige viden/baggrund til at udføre denne
opgave.
Godkendelse af
dagsorden og
referat

Ansvarlig
Alle

Alle

OK
X

Det efterlader desværre et indtryk af at Project Zero
ikke i tilstrækkeligt omfang har vægtet denne del af
opgaven højt nok.
Syd Trafik – påvirkning af ny køreplan.
Oplæg til den nye køreplan er under udarbejdelse hos
Syd Trafik og bestyrelsen afventer.
Kursus i ”Nordisk mad”
Der er åbnet for tilmelding på hjemmesiden og maks.
Antal deltagere er 12 personer. Undervisningen vil
foregå på efterskolen, men interessen er i øjeblikket
begrænset, så gør gerne opmærksom på muligheden til
jeres omgangskreds. Kurset er gratis!
”Landmands-møde” om energi afgrøder.
Projektet vurderes ikke til at være ”interessant” for
landmændene tilhørende under landsby lauget og der
arbejdes ikke videre på projektet fra bestyrelsens side
p.t.
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Nyt om
opslagstavlen
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Kommunikation

5

Mødedato

6

Evt.

Infotavlen på parkeringspladsen overfor Frk. Jensen
har været udsat for omfattende hærværk. Det er
desværre ikke muligt at få oprettet den beskadigede
kasse, men benene kan dog genbruges. Der er
indhentet tilbud på en ny kasse, hvor der anvendes
plexiglas fremfor alm. Glas. I håbet om at den nye
kasse ikke vil være så nem og fristende at ødelægge.
Hvordan kan forskellige befolknings- og aldersgrupper
fås i tale (gør vi det godt nok – eller hvad skal der til)
Bestyrelsen er åben overfor at benytte Facebook som
en ny måde, hvor vi prøver at opnå kontakten den
yngrer målgruppe i vores område. RH vil prøve at
kontakte SkeldeCom Multimedie Design omkring
muligheden for at deltage i næste møde, og evt.
vejlede/hjælpe os i brugen af Facebook, som
supplement til hjemmesiden.
Næste møde afholdes den 31.01.2013 hos Nette Jensen
i Skelde kl. 19.00.
Udlæg i forbindelse med udgifter til projekter.
Det bør undersøges nærmere om muligheden for, at
oprette en form for kassekredit hos kommunen i
forbindelse med udgifter til gennemførsel af projekter.
Fremfor den nuværende løsning hvor Landbylauget
har deres egen kassekredit hos Broager Sparekasse,
med dertilhørende renteudgifter.
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