Landsbylaugsmøde 13 -3 -2012.
1. Referent: Ada.
Dagsorden og referater godkendt.
2. Jonna er gået ud af bestyrelsen, Ada er som 1. suppleant blevet medlem af bestyrelsen.
3. Landsbyform (Torben er vores repræsentant)
Landsbyforum vil gerne have flere input. Der er ikke mange der melder sig fra de andre bylaug til
Marianne. Man kan repræsentere sig. (skal ikke)
Nogle er måske interesseret i vindmøller.
Nordals føler sig underrepræsenteret.
Landsbyforum fungerer ikke optimalt p.t.
4. Forurening af drikkevand, møde den 19-3 kl.20.30. ved Nette Jensen.
Hvad skal der ske for at kommunen ville komme i aktion?
Kommunen har opsynspligt.
5. Fjernvarme Skelde, Dynt Gammelgab. Uddeling af materialer; Rudy, Iver, Ada.
3 samlepunkter på klistermærket i brochuren.
6. Skulptur: I stedet for roser kommer der måske skulptur med græs. Kommunen sagde først at vi selv
skulle holde det. Hvis det bliver enkelt vil kommunen alligevel slå græsset, når de skal slå græs på
fodboldbanen.
Søge om penge ca. 2.500,-./ Marianne. Afsløring af skulptur først når pengene er kommet.
Afsløring sammen med skraldeindsamling? Det er forresten den 22 – 4- 2012.
Tilføjelse: ansøgningsfristen er rykket til 1.5, så ingen afsløring d. 22.4.
7. Infotavle: Vi har set en opslagstavle/ infotavle fra Ketting. Den ser rigtig pænt ud.
De koster 3.800,- per tavle, vi skal have 3 stykker + opsætning. Vi skal søge penge til det. Søger
Landsdistrikterne/ Marianne..
Ansøgningsfrist er den. 1-4-2012.
8. Økonomi; Birger.
Iver har fået hele regnskabet nu, så han kan tage over.
Infotavler er afsluttet. Revisor har godkendt regnskab. Tak til Birger.
9. Driftstilskud er kommet.
65.000,- er på vej – penge som er brugt til infotavler.
10. Brandværnets hus: Kan det være klubhus hvor kommunen betaler omkostninger?
Nette Jensen Bed & Breakfast: men hun kan ikke købe det nu.
Vi kan vente til vi får svar fra kommunen om hvad det koster. Helle har samlet ideer og visioner
fra borgermødet, hvor højeste scores var natur, infrastruktur og samarbejde imellem Efterskolen,
Nette Jensen, DSG og samling af foreningers I NFO og velkomstmaterialer, faldefærdige bygninger
og lys i byen, positiv omtale.

11. Nye punkter skal skrives ind på udviklingsplanen./ alle
12. . Vi søger om at blive en af to bæredygtige landsbyer i projektet ”Bæredygtige Landsbyer ”./ Helle
13. I Gråsten ugeavis kan vi skrive om fjernvarme og materiale, som er blevet delt ud.

