Referat

.. kl. 19.30. Nette Jensen

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

Landsbylaugsmøde
01.12.2009
Nette Jensen
Annette O´Driscoll, Poul Dinsen, Birger List-Jensen, Helle Johannsen, ,
Marianne Tychsen, Martin Jessen
Torben Nielsen
Marianne Tychsen
MT
Alle +.
23.2.2010 hos Marianne

Dagsorden
1. Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat.
2. Konstituering
3. Evaluering generalforsamling
4.

Infotavler. Proces og det videre arbejde. Placering, ansøgning. Seværdigheder.

5. 2010 Laugets strategi og arbejde. Hvad siger udviklingsplanen.
6. Emner fra sidst.
7. Evt.

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

1
2
3

Type Beskrivelse
Ok – evt. overført til dd. Referatet skal gerne være
fyldestgørende på beslutninger taget i fællesskab.
Redegjort for den eksisterende konstituering.
I Torbens fravær fastholdes den eksisterende
konstituering.
Generalforsamlingen skal ikke ligge så tæt på et andet
arrangement. Selve valgprocessen skal være meget
mere klar og tydelig.
Suppleanterne er reelt ikke valgt ordentligt.
Vi kunne have sprunget selve afstemningen til
bestyrelsen over, da der kun var tre navne. Men en god
ide, at der skriftligt skal være forslag til bestyrelsen.
Det kan måske få nogen frem af busken.
Dette skal præciseret i forbindelse med næste gf.
Til næste år udpeges en tovholder til vedtægter, som
kan sparre med den valgte dirigent. PD

Dato

Ansvarlig

Ok

Ide til næste år: præsentation af de forskellige
foreninger. Vandværk etc.
4

Gennemgang af forløbet ind til nu. Informations
materialet er sendt ud. Der er pt ikke hørt fra kunstnere.
JV bringer artikel og Gråsten Folkeblad.
Vi skal have søgt i både kommune og miljøcenter om
placering - MT
Skriv til Erik Lorenzen om han ved noget om BIB. De
svarer ikke på mails og deres hjemmeside har været
nede længe.
Marianne sender kort rundt med udpegninger.
Marianne tager billeder af alle steder.
Menighedsrådet er blevet tilbudt at deltage i selve
udvælgelsen så de på den måde for en mulighed for at
sige fra, hvis det vi
Poul lægger listen af seværdigheder på nettet og
opfordrer folk til at komme med kommentarer.

5

Faldefærdige huset.
Marianne skriver til det nye Teknik og Miljøudvalg og
orienterer dem om sagen.
Marianne er blevet bedt om at skrive et nytårsindlæg til
Gråsten folkeblad, hvor hun vil gøre opmærksom på
det.
Andelsboligforening.
Inviteres til et møde i 2010. April.

6

Bygge/bolig Råd.
Forslag sendes til det nye Teknik og Miljø udvalg
sammen med skrivelse om forfaldne huse.
Inviterer en person fra kommunen med til et møde i
foråret for at drøfte mulighederne. Evt. aften med
arkitektvandring.
Generel gennemgang og udbedring. Håndhævelse af
renholdelseskravet.
Evt.
FRA SIDST
Annette henvender sig til Veje og Trafik og spørger om
de må få roserne fra krydset. Endnu ikke gjort.
Affaldscontainere holdning i Dynt. BLJ undersøger.

7

Opdater links til referat. Virker åbenbart ikke. PD
Elektroniske informationstavle. Musikrådet har gang i
noget, som skal stå ved indkørselsvejene til Sønderborg
og evt. andre steder.
Brian O’Driscoll har tilbudt stand i kontor til
elektronisk tavle. Afventer vi.
Hegn. Diskussion om for og imod hegn.
Helle vil lave et oplæg til en evalueringsskrivelse til
kommunen.
Fejning mangler. Trafiksikkerhed ved manglende
oprydning.
Næste møde:
23.2.2010 hos Marianne

