Dagsorden
Emne
Dato
Sted
Indkaldte
Fraværende/afbud
Møde indkaldt af
Mødereferent
Referat til
Næste møde dato

Landsbylaugsmøde i DSG
14. december 2021 - kl. 18.30
Hos Roy
Roy Hansen, Jesper Overgå rd Lehmann, Christopher Mose, Irene Lorenzen, Helle
Johannsen, Majbritt Kornbek, Tina Toft
Irene Lorenzen, Helle Johannsen
Roy
Tina
Alle
25. januar kl 18.30 hos Jesper

Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
2. Hjemmeside: Igangsætning af proces hen imod opdatering
3. Velkomstmateriale til nye tilflyttere
4. Pulje til forskønnelse af grønne områ der med deadline 31/1-2022
5. Vedligehold/renovering af legepladsen
6. Skilte til cykelstien
7. Arrangementskalender 2022
8. Skiltning i Skelde by
9. Penge fra trøffelskoven, hvad kan være alternativ anvendelse?
10. Evt

1
2

Emne
Opfølgning på referat
Hjemmeside:
Igangsætning af proces
hen imod opdatering

3

Velkomstmateriale til
nye tilflyttere

4

Pulje til forskønnelse af
grønne områder med
deadline 31/1-2022

5

Vedligehold/renoverin
g af legepladsen
Skilte til cykelstien

6
7

Arrangementskalender
2022

8

Skiltning i Skelde by

Beskrivelse
Ingen bemærkninger
Hjemmesiden trænger til en gennemgang og opdatering. Flere billeder som
navngives med stednavn så de dukker op ved google søgninger, aktiv
coverbilleder, henvisning til Broager.dk. Der er gang i at blive udarbejdet en
liste over de grejbank imellem landsbylaugene, denne kan også ligges op på
hjemmesiden.
Majbritt og Tina kigger hjemmesiden igennem i første omgang.
Vi afventer hvor meget vi kan ligge op på hjemmesiden i stedet for en fysisk
folder.
Der foreslåes at man arrangerer rundtur på Broagerland for tilflyttere.
Landsbybussen i Kværs kan benyttes til dette.
Bygåture i DSG løbende kunne være spændende og en måde at inddrage
tilflyttere på.
Der laves en ansøgning til nyt hegn og renovering af legeredskaberne i Skelde,
der søges også om to udendørs hængekøje (imellem tre pæle) og blomster til
forskønnelse.
Formålet er at trække andre end børnene til legepladsen, så det bliver et
fællesområde
Vendt i overstående punkt.
Der opsættes skilte som markerer hvor cykelstien findes, så cykler og gående
kan finde den både fra Skelde, Broager, Gammelgab og Dynt, Roy vender retur
med udkast til det.
Ren by arrangeres som fælles arrangement med de andre landsbylaug
Tour de France arrangementer i juli
Sport uge og Skelde cup
Skelde Ringridning i august
Der mangler skiltning for at vise at Østerballe går rundt om vejen.
Der opsættes et lamineret kort over Skelde by i opslagstavlen.

Classified as Business

9

Penge fra trøffelskoven,
hvad kan være
alternativ anvendelse?

10

Evt.

Bestyrelsen kan kigge ind i hvad mulighederne er, hvad koster det, er det
muligt at få lov til etableringen igennem kommunen. Derefter kan dette
bringes op for landsbylauget øvrige medlemmer for at se om andre vil være
med til at drive det.
Der er foreslåes: Parkour bane, Disc golf, basket bane (½ bane), udendørs
bordtenning, brætspil dage i klubhuset. Det foreslåes at man spørger de unge
om, hvilke aktiviteter der kunne være relevant at have. Jesper undersøger
mulighederne og kommer med et oplæg til det.
Cykelstien er ved at være meget ujævn efter hestehove, kan der gøres noget?
Kan der arrangeres LAN party for de unge som gerne vil spille?
Næste møde:
Hjemmesiden
Skiltning
Hjertestartere – kan vi gøre opmærksom på hvor disse findes?
Alternativer til trøffelskoven

Classified as Business

