Dagsorden
Emne
Dato
Sted
Indkaldte

Landsbylaugsmøde i DSG
Tirsdag den 24/5- Kl. 19.30
Hos Nette Jensen, Skelde.
Poul Dinsen, Birger List-Jensen, Helle Johannsen, Torben Nielsen, Rudi
Cargnelli, Marianne Tychsen, Ada Keukenmeester

Fraværende/afbud
Møde indkaldt af
Helle Johannsen
Mødereferent
Referat til
Alle.
Næste møde datoer ( 13-14/8) GF 4/10-2011
Dagsorden
1.

Valg af referent og godkendelse af dagsorden og referat.

2.

Møder; datoer i efteråret 2011.

3. Input til SET møde om naturen som oplevelsesprodukt/gendarmstien/alle
4.

Status Infotavler/ Landdistriktudvalget/ Roadshow - Marianne.

5. Landsbyforum, – Torben
7. Sundevedturen-Marianne/Helle
8. Økonomien/ Birger
9. Opdatering af liste over foreninger/ handlende som deltager/ vil deltage på GF/alle
10. Skelde ringridning- vores aktiviteter- mødetider- hvem deltager/ alle
11. Næste mødedato
12. Eventuelt

Referat
Fraværende Poul Dinesen
Ad 1
Referat og dagsorden godkendt Referent Rudi Cargnelli
Ad 2
Infotavler afleveres officielt når de er fremstillet dato endnu ukendt Marianne meddeler den pr. mail.
Deltagelse ved Skelde Ringridning lørdag d. 13.8. med stand, visitkort m.m., aftales nærmere med formand
ringrider komiteen MC.

Best. Møde tirsdag d. 6.9. kl. 19.30 hos Nette Jensen
Generalforsamling i L.L. hos Nette Jensen d. 4.10 med lettere traktement. Program senere.
Ad. 3
Deltagelse af Helle og Marianne.
”Gendarmstien som oplevelsesprodukt” Tanker vedr. stien er bl.a.: Toiletter væk fra stien, Opkvalificering af
stien og tilbageføring til den oprindelige stand. Skabe et oplevelsesprodukt både teknisk og historisk
(fortælling om originale personer omkrig GS). Drøftelse og genvurdering af stiføring. Oplevelsesaktiviteter
langs stien så som fitnæs aktiviteter m.m..
Ad. 4
Når den endelige tekst foreligger er der 14 dage til oversættelse og finpudsning herefter retur til Marianne til
videre foranstaltning.
Herefter officiel aflevering med deltagelse af honoratiores og traktement.
Energi roadshow 15.6. på Gråsten landbrugsskole for alle boligejere i landdistrikterne se omdelt program.
Ved sidste møde: fælles varmeforsyninger blev efterspurgt.
Dannelse af Erfar grupper til gavn for landsbyer, herunder planlægning af større fællesmøder som skal skabe
interesse for opvarming i landsbyerne (ikke mindst efter ”gasperioden”).
Gør opmærksom på L.L. over for kommunens forvaltninger,
Som kan gøre brug af dem som indgang til informationer af fælles betydning for beboerne.
Der afholdes til efterår kurser i Infoland system.
M. efterspurgte oversigt over offentlige forsamlings- og klubhuse for at skaffe overblik.
Boligsituation i den 3 alder i landsbyerne
Drøftelse vedr. gamle og nedslidte bygninger og evt. byfornyelse i landsbyerne. Herunder kunne der
efterspørges handleplaner fra andre kommuner.
Opsættelse og reparation af opslagstavler overvejelse af bedre systemer.
Ad 5
Torben deltog sender referat fra mødet som offentliggøres.
Ad 7
Helle og Marianne deltog og turen betegnes som inspirerende og vellykket. I vores område fremhævede de
natur fænomenerne m.m.
Der blev omtalt forskellige projekter herunder invitation af nytilflytter (kommunen spørges om medvirken til
information).
Ad. 8
P.t. konto beholdning kr. 117.728,56 (se regnskab fra Birger)
Ad. 9
Der sendes invitation til generalforsamlingen, via mail system.
Helle sender til os. Let anretning ved. GF.

Ad. 10
Se ovenfor under punkt 2.
Ad. 11
Tirsdag d. 6.9
Ad. 12
Intet

