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Landsbylaugsmøde i DSG
Torsdag den 18.04.13- Kl. 19.00
Hos Nette Jensen, Skelde.
Helle Johannsen, Torben Nielsen, Rudi Cargnelli , Iver Dall, Marianne
Tychsen, Ada Keukenmeester, Roy Hansen, Lars Paulsen
Ada, Lars , Iver Dall
Rudi Cargnelli
MT
Alle.
6.6.2013 kl. 19.30

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat. OK
2. Mødeaktiviteter og datoer aftales. 6. juni kl. 19.30
3. Forretnings orden og struktur. Forretnings orden og struktur. Drøftelse
På baggrund af forløbet omkring det aflåste cykelskur drøftede vi fremtidige beslutningsprocesser.
Der var entydig opbakning til stor smidighed og erkendelse af, at tage tingene i den orden det kan
magtes.
4.

Den kommende kommuneplan (oplæg ved Marianne). Det er nu der skal kommes med
forslag. Hele Broagerland er foreslået udpeget til turisme-område. Der er nogen betænkelighed ved
det og man vil ikke gå på kompromis med eksisterende udpegninger som uforstyrret landskab. En
løsning kunne være, at Broagerland får et voldsomt løft mht. cykling. Det vil komme både turisme
OG BEBOERE til gavn og falde godt i tråd med en forhåbentlig snart kommende cykelfærge fra
Brunsnæs til Holnæs. Vi samler nogle fælles oplysninger og sender ind via hjemmesiden ”Råb bare
højt” http://www.facebook.com/rabbarehojt?fref=ts eller
http://sonderborg.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=12

Frist 13. maj
5. Legeplads i Skelde. Der var mødt 10 pres. op, som udelukkende for at snakke om legeplads.
Torsdag den 2. maj kl. 16.30 Der indkaldes på ny via facebook
Hos Annette. Al planlægning udsættes til det egentlige møde. Rudi søger midler.

6. Stemmeret vedr. DSG (indlæg fra Peter Petersen). Det blev besluttet, at lauget bør være
imødekommende over for at åbne op for stemmeret til erhvervsdrivende. Det skal drøftes mere
indgående på de kommende møder mhp forslag til vedtægtsændringer til næste gf.

7. Økonomi. Iver har sendt: Vedr. økonomien så er kassen således - 10.162,82 kr. (reelt kr.
29.837,18)
Idet jo kr. 40.000 jo er henlagt til Trøffelskoven.

8. ”Løst og fast”. Affaldsindsamling – henvendelse fra borger: Formanden spørger Skelde GF om de
vil løfte opgaven til næste år
Baggrund i forespørgsel fra borger

9. Kommunikation og Facebook ? Det går rigtig godt – men vi skal lige lære det. 175 medlemmer
på Facebook
10.

Nyt fra kommunen. Kommuneplan – møder i landsbylaug-regi.

11. Næste møde dato. 6. juni
12. Evt.
De fremmødte til legeplads-punktet drøftede også trafiksituationen. Opfordring til at ringe
direkte til Arla.
Trafiksikring omkring legepladsen skal inddrages i projektet.

