Mødereferat
Emne

Landsbylaugsmøde i DSG

Dato

Tirsdag den 06/09/11 Kl. 19.30

Sted

Hos Nette Jensen, Skelde.

Indkaldte
Fraværende/afbud

Poul Dinsen, Birger List-Jensen, Helle Johannsen, Torben
Nielsen, Rudi Cargnelli, Marianne Tychsen, Ada Keukenmeester
Torben Nielsen

Møde indkaldt af

Helle Johannsen

Mødereferent

Poul Dinsen

Referat til

Alle

Næste møde dato

GF 4/10-2011

Dagsorden

1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat
2. Status på ringridning i Skelde - Alle
3. Brandværnets hus i Skelde - møde? - Alle
4. Infotavler – status - Marianne
5. Andre infotavler – ejerskab – vedligehold - Alle
6. Generalforsamling:


Program



Hvilke foreninger kommer til/før GF



Dirigent – Forslag



Referent – forslag



Gennemgang af vedtægter



Regnskab



Annoncering



Konstituering



Elektroniske hjælpemidler til GF



Andet?

7. Kommende emner
8. Næste møde
9. Evt.

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

Beskrivelse

1

Poul Dinsen blev valgt som referent, referat
og dagsorden blev godkendt.

2

Skelde Ringridning var en positiv oplevelse.
Der var mange interesserede, og der var en
god dialog og også nogle myter blev aflivet.
Generel tilfredshed med arrangementet.

3

I forbindelse med Brandstationens jubilæum
var der bl.a. besøg af Borgmester Aase
Nygaard, som blev meget begejstret for
oplysningen om, at der er internetforbindelse i bygningen. Der kom dog ingen
konkrete bud på, hvad bygningerne vil
kunne bruges til i fremtiden. Der hersker
nogen usikkerhed mht. driftsomkostninger,
vedligeholdelse m.v.
Brandværnet opfordres til at tage billeder af
bygningerne, både ude og inde, og at
medbringe disse på Generalforsamlingen.
Hans Christian Mikkelsen skal spørges om
han har mulighed for evt. at forelægge
projektet vedr. bygningerne på Generalforsamlingen. Dette koordineres dog først
med Brandchef Michael Petersen.
Landsbylauget vil overveje at indkalde de
lokale foreninger til et møde vedr. den
fremtidige anvendelse af bygningerne.

4

De fleste infotavler er opstillet, og Marianne
fik megen ros for hele arrangementet og det
store koordineringsarbejde. Der er udtalt
nogen skepsis mht. holdbarheden af trykket
på tavlerne, folien kan forholdsvis let pilles
af da kanterne ikke er beskyttede.
Der er visse problemer med malingen af det
sidste skilt, da der en specifikation på en
meget speciel maling. Birger skaffer det
nødvendige.
Mht. Postkort er der trykt 1.000 stk. af hver
af de 11 motiver. ¼ er lagt over til Nette
Jensen, og en anden ¼ gives til

Dato

Ansvarlig

HJ
PD
HJ

BLJ

OK

Katrinesminde, ligesom det blev foreslået at
lægge nogle på Biblioteket. Der medbringes
også kort til generalforsamlingen. Der var
forslag om evt. at sælge kortene, men dette
blev indtil videre stillet i bero.

5

6

Den infotavle som står ved Nette Jensen i
Skelde trænger til renovering. Dette blev
henlagt til et vinterprojekt
Foreninger og øvrige udstillere har mulighed
for stille op fra kl. 16:00 og der åbnes for
publikum kl. 16:30.
Det ser p.r. ud til at følgende vil være
repræsenteret:
 Skelde Vandværk
 Dynt-Gammelgab Vandværk
 Skelde Gymnastikforening
 Petangue-klubben
 Brandværnet
 Ada Keukenmeester
Alle forsøger at få flere foreninger/firmaer
med.
Der er suppe med flutes kl. 17:30 til dem
som ønsker at deltage. Prisen er DKK 50,pr. næse. Tilmeldingsfristen til suppen er
24/09/11. Landsbylauget er senere vært
ved kaffe med lagkage.
Niels Frederik Jensen, Villesholt blev
foreslået som dirigent. Helle spørger Niels
Frederik om han kan/vil.
Vi prøver at finde en referent under
arrangementet, og lykkes dette ikke, så
træder Marianne til.
Det blev vedtaget, at der ikke skal foretages
gennemgang af vedtægter.
Birger laver regnskabet færdig inden
Generalforsamlingen så dette kan
gennemgås, alle bilag skal være Birger i
hænde senest den 15/09, dog kan
regnskabet ifm. Infotavlerne ikke kunne
færdiggøres og noget må derfor overføres til
næste regnskabsår.
Bilagskontrollanter er Anne Jensen og
Flemming Toft, og Birger sørger for deres
underskrifter på regnskabet, ligesom Birger
vil opfordre dem til at påtage sig hvervet
også for det kommende regnskabsår.
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Helle sørger for at få vores annonce i
Gråsten Ugeavis den 21/09, og for at
overholde det fastlagte varsel på min. 14
dage lægges indbydelsen på vores
hjemmeside senest den 20/09, ligesom
indbydelsen skal husstandsomdeles senest
den 19/09. Helle trykker 69 stk. til
Marianne/Dynt, 42 stk. til Ada/Gammelgab
og dem til Skeldemark m.m., færdige senest
15/09. Rudi trykker selv til Skelde by.
Birger og Poul er på valg i år. Birger ønsker
ikke genvalg, men vil køre Infotavleprojektet færdigt, ligesom Birger vil ”køre”
en ny kasserer ind. I den forbindelse
opfordres Torben til at overtage hvervet som
kasserer.
Poul ønsker også at trække sig, men vil evt.
fortsætte, hvis ingen anden løsning findes.
Pernille skal spørges om hun måtte være
villig til at påtage sig hvervet. Også Ivar
Dahl, eller evt. hans hustru, skal spørges,
ligesom Rudi den 07/09 deltager i
evaluering af Skelde Ringridning, hvor 27 er
tilmeldt og eventuelle emner skal søges der.
Herudover skal vi alle forsøge at finde
egnede/interesserede emner.
Birger har en Projektor, som han stiller til
rådighed til Generalforsamlingen, lærred
forefindes hos Nette Jensen.
7

DSG er tilmeldt et projekt med
“bæredygtige landsbyer”, et projekt under
Landdistriktudvalget.
Marianne har spurgt Broager Varmeværk om
mulighed for tilslutning af Dynt by til
varmeværket.

8

Næste møde afholdes i forbindelse med
Generalforsamlingen den 04/10/11

9

Børge har tilbudt at lave en skulptur og har
leveret en skitse til illustration. Børge skal
oplyse højde på skulpturen, det fremgår
ikke af skitsen.
Rudi sender efterfølgende mail til Vej- og
Trafik vedr. etablering, kan evt. træde i
stedet for de planlagte roser, besparelse på
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etablering og vedligehold.
Vi skal prøve at få flere tilmeldt til vores
nyhedsbrev ifm. nyheder på hjemmesiden.
Poul udarbejder forslag til ordlyd til mail
som udsendes til alle, hvor der gives
mulighed for at tilmelde sig, ligesom der
skal opfordres til at bidrage med indlæg til
hjemmesiden.
For høj fart er et problem i hele Laugets
område. Gammelgab er særlig udsat pga.
den lige vejstrækning. I forbindelse med
uheldet i Gammelgab, hvor en hund blev
kørt ihjel og ejeren kom til skade, blev det
foreslået at skrive til Politimesteren i Esbjerg
for at få fartkontrol i Gammelgab, ligesom
det blev foreslået at skrive til Sønderborg
kommune for at få foretaget trafikmåling i
Gammelgab.
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