Referat
Emne
Dato

Landsbylaugsmøde
Dagsorden for DSG d. 22.3.11 Tirsdag d. 22.3.2011 kl. 19.30

Sted
Indkaldte
Fraværende/afbud
Møde indkaldt af

Hos Nette Jensen, Skelde.
Birger List-Jensen, Helle Johannsen, Torben Nielsen, Ada Keukenmeester.,
Marianne Tychsen,
Poul Dinsen, Rudi Cargnelli
Helle J.

Mødereferent
Referat til
Næste møde dato

MT
Alle.
NY DATO tirsdag 24.5.

Dagsorden

1)

Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat.

2)

Orientering om Skelde frivillige brandværns situation./ Helle

3)

Dato for næste møde/ turen Sundeved rundt.

4)

Orientering om ; svar om banestrækningen/ SET – vindmøller – hjertestarter / Helle

5)

Orientering om; hjemmesiden/kursus - slogans – Sundeved tur/ Marianne

6)

Økonomien - / Birger

7)

Orientering fra Landsbyforum / Torben

8)

Orientering fra Landdistriktudvalget/ Marianne

9)

Oplistning af firmaer vi vil kontakte før GF om at udstille/ være til stede

10) Forberedelser til ”stand” på Skelde Ringridning – ideer.
11) Fremtidige aktiviteter
12) Eventuelt.

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

Type
1
2

Beskrivelse
Helle skriver et kort ref. Rudi har tilbudt at skrive
referat.
Helle har mailet til borgmesteren. Det er sendt kriterier
ud, som alle værn skal opfylde. Skelde kan pt godt
opfylde kravene og får foreløbig lov til at blive. Lauget
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Ansvarlig
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går ind for ”Egen sprøjte i eget hus”. Broagerland er
som halvø mere udsat.
Landdistriktsudvalget Sundeved tur er planlagt til den
10. maj. Derfor ændres næste møde til den 24.5.
Vi har ikke fået endelig tidsplan endnu på turen. Vi
afventer og ser hvad der kan blive plads til.
Forslag til ”Kig”. Dynthus, (Evt. Gammelmark strand)
Adventure Efterskolen, Nette Jensen, Brandværn,
Gammelgab med kunst og cykler.
Ideer om sti og cykelrute på banestrækningen er stadig
i spil men juridisk er der ikke sket ændringer af
mulighederne. SET er meget interesseret i at få løftet
Gendarmstien.
Der er sendt høringsmateriale ud om vindmøller.
Enighed om, at de har fundet den bedst mulige
placering på Broagerland men at man som
udgangspunkt foretrækker havmøller. Vi ser gerne, at
der på arealet i forlængelse af solvarmen sættes
solceller op. Det ville være Broagerlands bidrag til
CO2 neutral energi. Tilbagebetalingstiden er
overkommelig og vil vil gerne være ”testcenter” for
alternative løsninger.
HJ mener, at byrådets indstilling generelt er, at
møllerne skal være på vand.
HJ har sendt ansøgning om hjertestarter.
Hjemmeside. MT har deltaget i kursus som var meget
godt. Det SKAL lykkes os at finde flere skribenter. I
øjeblikket bærer hjemmesiden præg af, at de to
skribenter er bosiddende i Dynt. Det er eminet let at
lave nye indlæg så der burde kunne findes nogle. Evt.
en fra hver forening.
Vi mangler en ordentlig oversigt og foreninger,
kontakpersoner og links. Se evt. http://www.lysabildsydals.dk/find-din-forening/
for inspiration.
Alle melder foreninger og navne og telf. Ind til
Marianne som samler. Samtidig beder vil foreningerne
om at overveje om de vil deltage på næste
generalforsamling med ”stand”.
HJ kontakter SG og Brandværn.
Rudi kontakter Skelde Vandværk
Torben kontakter Skelde Jagtforening/sammenslutning,
kunstforeningen
Og alle andre man kan komme i tanker om.
Måske vi skulle dele listen op, så det fremgår, om det
er inden for eller uden for laugets områder.
Økonomi. Pt mangles de. 70.000 til infotavler. Vi
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rykker.
Landsbyforum har arbejdet med at finde procedure for
årets landsby.
Der kommer ens design på udviklingsplaner så de kan
indgå i Kommuneplanen.
Turist-ting / datoer sendes løbende.
På Visit Sønderborg kan man skrive et info om et
specifikt sted. Beskrives nærmere.
Der er åbnet op for, at landsbylaug kan bestå af
foreninger, der indløser medlemsgebyrer.
Næste møde 19.4.
Opstart af et nyt Roadshow forløb om energi. Der skal
være stormøder med det formål at bringe folk sammen
i erfagrupper, som får vejledning.
Til generalforsamling laver vi en slags messe for alle
foreninger etc. i området. Vi fordeler næste gang, hvem
der kontakter hvem ellers spørg samtidig med
indsamling af kontaktinfo.
Deltagelse på ringridning.
Hvorfor har vi landsbylaug. Uddeling af visitkort evt.
med QR koder.
Vi mangler bestyrelseskandidater.
Vil gerne afholde et borgermøde omkring bosætning
med speciel fokus på den 3. alder. MT
Der er skrald indsamling den 3.4. kl. 10. Hver
landsbystarter for sig. Hvis nogle vil til Dynt og grille
pølser bagefter bedes de ringe på Mariannes mobil
inden så vi er forberedte 52996444
Generation X er afsluttet
MT har deltaget i Vores kunst. Hvis I synes kan i
stemme og meget gerne komme med kommentarer på
http://www.dr.dk/Voreskunst/vis.htm#1166
(nogen har fundet det kan jeg se)
se hele projektet på www.dr.dk/voreskunst
Der har været gf i LAG. Flemming Toft er gået ud og
HC Nielsen fra Augustenborg er ny formand.
Medlemmer af bestyrelsen fra området er nu: Marianne
Tychsen, Niels Krog Hansen, begge Dynt og Anne
Cathrine Struck fra Busholm.
Infotavler. MT holder møde med QUARTHEX
Vi bør overveje at få fornyet vores LUP.
Landdistriktskoordinatoren kan deltage som ordstyrer.
Valgsteder bibeholdes.
Det er muligt at melde sig til at blive udvalgt til
testkører af en el-bil. Se hjemmeside.
Vi bør undersøge vilkår for mødesteder i kommunen.
MT skriver oplæg og HJ sender.

