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Landsbylaugsmøde i DSG
Torsdag den 31.01.13- Kl. 19.00
Hos Nette Jensen, Skelde.
Helle Johannsen, Torben Nielsen, Rudi Cargnelli, Iver Dall, Marianne
Tychsen, Ada Keukenmeester, Roy Hansen, Lars Paulsen
Iver Dall
Rudi Cargnelli
Lars Paulsen
Alle.
14.03.2013 kl. 19.00

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Opslagstavlen i Skelde.
3. ”Løst og Fast”.
4. En anderledes kommunikation i lokalsamfundet – de sociale mediers betydning –
med deltagelse af Brian ó Driscoll.
5. Bidrag ved lokal undervisning for børn og voksne, med oplæg af Birgit Nielsen.
6. Evaluering af ”Nordisk mad ”.
7. Nyt fra kommunen.
8. Mødeaktiviteter og datoer aftales.
9. Evt.

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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Opslagstavle i
Skelde
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Løst og Fast

Den nye infotavle er udført i galvaniseret stål, og
plexiglas. Den får samme placering som den tidligere
tavle. Tavlen kan benyttes af alle borgere i
lokalområdet og den vil ikke være aflåst. Fremover vil
dagsordenen for bestyrelsesmøder i landsbylauget
blive hængt op i tavlerne senest en uge før selve
mødets afholdelse.
Vi gør opmærksom på at alle er velkommen til at
deltage i møderne, dog med forudgående tilmelding til
bestyrelsen.
Henvendelse fra borgere:
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra borgere i
Skelde, der gjorde opmærksom på at broen i Skeldevig,
var meget glat. Bestyrelsen tog kontakt til Søndeborg
Kommune. Kommunen har nu monteret en skridsikker
belægning på broen, så den igen kan benyttes sikkert i
alt slags vejr.

Alle

Alle

Gamle huse:
Sønderborg Kommune påtænker at starte et projekt,
der handler om at genanvende materialer fra gamle,
forladte, brændte eller nedrivningsklare huse.
Materialerne kunne benyttes til opførelse af
eksempelvis skure eller legepladser i lokalsamfundet.
Landsbylaugets Bestyrelse, følger op på udviklingen af
dette projekt.
Legeplads:
Der vil blive afholdt opstartsmøde omkring
muligheden og interessen for etableringen af en
legeplads i Skelde, på græsplænen ved siden af
fodboldbanen. Opstartsmødet vil blive afholdt i
marts/april måned hvor alle interesserede har
mulighed for at hører mere om projektet. Hold øje
med opslagstavlen for nærmere info.
Brandstationen:
Brandstationen i Skelde er blevet solgt.
Køberen af brandstationen er endnu ikke offentliggjort.
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Kommunikation

Brian Ó Driscoll fortalte om brugen af de sociale
medier i et forsøg på at få en bedre kontakt til den
yngre generation i lokalsamfundet.
Bestyrelsen vil indenfor den nærmeste fremtid oprette
en gruppe på Facebook, som et supplement til
landsbylaugets hjemmeside: www.dyntskelde.dk

Alle
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Lokal
undervisning for
børn og voksne

Vi undersøger i øjeblikket muligheden for opstart af IT
kurser. Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed
for at få nogle computere stillet til rådighed af
Sønderborg Kommune og om et evt. samarbejde med
Skelde Efterskole.
Kurset skal bl.a. omhandle brugen af NEM id og brug
af internettet m.m.

RC
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Evaluering af
”Nordisk Mad”

Kurset ”Nordisk Mad blev fuldt belagt og deltagerne
melder tilbage med roser til et godt arrangement, med
en god underviser og en hyggelig stemning.
Der blev fortrinsvis anvendt lokale råvare til
madlavningen og mejeriprodukterne blev sponsoreret
af Naturmælk.

TN

Kurset vil blive gentaget i efteråret 2013.
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Nyt fra
kommunen

Aktuelle emner:

MT

-Hvad sker der med Landsbylaugene efter
kommunalvalget ?
-Er der mulighed for en landdistrikts koordinator på
fuld tid?
-Er Landsbylaugene her også i fremtiden, er der
opbakning til dem fra d lokale og kommunen?
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Evt.

-Er der mulighed for at der kan afholdes valgmøder
lokalt, i forbindelse med kommunalvalget?
”Bæredygtige Landsbyer” Hold øje med nye kurser på
hjemmesiden.
Syd Trafik – Ny køreplan.
Den foreløbige udmelding lyder på at der vil komme
besparelser på rute 721, som kører på Broagerland.
Læs mere på:
http://www.dyntskelde.dk/nyhed/vi-arbejder-medoffentlig-trafik-i-dynt-skelde-gammelgab/
Der er affaldsindsamling i Dynt den 21-04-2013.
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Næste møde.

Næste møde afholdes den 14-03-2013 kl. 19.00, Hos
Nette Jensen i Skelde.

ALLE

