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Landsbylaugsmøde i DSG
13.08.14- Kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde.
Helle Johannsen, Torben Nielsen, Marianne Tychsen, Roy Hansen, Lars
Paulsen.
Rudi Cargnelli
Torben Nielsen
Lars Paulsen
Alle.
23.09.2014 kl. 19.30

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Generalforsamling.
3. Aktuelle emner.
4. Indsats i landsdistriktsudvalget i perioden 2014-2017
5. Lokale udviklingsplaner
6. Næste møde
7. Evt.
Type: K=Kommentar/B=Beslutning/O=Opgave

Beskrivelse

1

Godkendelse af
dagsorden og
referat

Dagsorden og referat blev godkendt, uden yderligere
bemærkninger.

2
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Generalforsamling
Aktuelle emner.

Afholdelse af generalforsamling den. 23 oktober 2014.
Udførelse af ny trappe i Skeldekobbelskov, vil blive taget
op i efteråret af Naturstyrelsen, da der på nuværende
tidspunkt ikke er økonomi til det.
Der er endnu ingen afklaring for hvad der skal ske med

Ans OK
varli
g
Alle X

Alle
Alle

det gamle råhus i Broager, Der afholdes møde om emnet i
August måned. Ældresagen og Lokalhistorisk arkiv er
bl.a. interesseret.
Landsbylauget arbejder ikke videre med projekt Åbent
hus/værtsfamilie, til efter generalforsamlingen.
Landsbyforums mail modtages af Helle og aktuelle emner
drøftes på landsbylaugets bestyrelsesmøder. Ny
kontaktperson i landsbylauget vælges efter
generalforsamlingen.
Den 28 august kl. 18:30 afholdes stiftende
generalforsamling for LAG i Damms Gård
(medborgerhus) i Felsted.
Forbedringer af cykelskur/cykelskur på busstationen i
Broager. Der afholdes møde på busstationen om
projektet, mandag den 18 august. kl. 10:15 med
deltagelse af landsbylauget.
4

Indsats i
landsdistriktsudval
get i perioden 20142017

Indsatsområder:
- Hurtig og stabilt internetadgang til alle i
landdistrikterne, dvs. hurtig bredbånd til alle.
- Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og
erhvervsudvikling, der fremmer indsatsen overfor
iværksætteri og jobskabelse på landet.
- Turisme som vækstpotentialer i landdistrikterne
med udgangspunkt i historiske, stedbundne og
menneskelige ressourcer.
- Transport i landdistrikterne skal prioriteres og
nytænkes.
- Aktiviteter i lokalsamfundene på tværs af
generationer fremmes.
- ”Det gode værtskab” overfor nye tilflyttere.
- Helhedsplaner og lokale udviklingsplaner i 2.
generation.
- Bæredygtighed i landsbyerne.
- Decentralisering og lokalforankring.
- Skabelse af levende og eftertragtede bo miljøer.
- Højnelse af livskvaliteten og sammenholdt.

Alle
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Lokale
udviklingsplaner
Næste møde
Evt.

21 august 2014, kl 19:00 på Frk. Jensen

Alle
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23 september 2014, kl. 19:30 på Frk. Jensen.
Forældregruppen for etableringen af den nye legeplads i
Skelde, tilbydes at afholde et oplæg på landsbylaugets
generalforsamling. Roy tager kontakt til

forældregruppen.

