Dannemare og Omegns Landsbylaug
www.Dannemare.info

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2018
Kl. 19 hos Lone
Til stede: Lone-Thomas-Anne-Lea-Hans
Fraværende
Referent: Hans

DAGSORDEN
1. Konstituering:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand
Hans Madsen
Næstformand
Anne Pedersen
Sekretær
Hans Madsen
Kasserer
Lone Kirschning
Medlem
Thomas Skafte
Medlem
Lea Raug
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Økonomi.
Til efterretning.
Der er flere, der er begyndt at betale medlemskort via MobilePay efter orientering på
Facebook.
Thomas har indkøbt og opsat ny glasfiberrude i tavlen ved forsamlingshuset.
4. Finpudsning arrangementer. Udfærdigelse af pjece.
Gennemgået. Arrangement i februar og generalforsamling 2019 under fortsat overvejelse.
Evt. et samarbejd med skolen/Kulturroen 5. februar. Vi undersøger muligheder og Hans
kontakter skolen/Kulturroen.
Hans udfærdiger snarest pjece til omdeling.
Borgernært Politi den 17. april kl. 19 på Dannelunde Skole. Vi mødes 18.15.
5. Opfølgning Generalforsamling.
• Henvendelse om samarbejde (Landsbylauget som moderforening) vedrørende
visioner/profil for Dannelunde Skole. F.eks. frivillige til pasning af dyrehold.
Intet besluttet. Vi afventer stormøde om visioner for Dannelunde skole, men mener
skolen selv bør oprette en gruppe f.eks. bestående af forældrerepræsentanter.
Samarbejder gerne omkring arrangementer.
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Henvendelse fra fodboldklubben angående evt. samarbejde om Rudbjergfest.
Forslaget videresendt til de øvrige landsbylaug.
Endnu intet hørt.
Forespørgsel om mere formaliseret samarbejde med f.eks. Kulturroen og andre
lokale foreninger imellem – sammenlægning??
På sigt måske en god idé. Her og nu ingen ønsker om sammenlægning men gerne
samarbejde omkring arrangementer.
Forslag om evt. oprettelse af – og samarbejde i Landsbyklynger.
Vi ved p.t. ikke nok om projektet – intet besluttet.
Forslag om et velkomstarrangement for nye borgere i området.
Vi forsøger i første omgang at byde nye tilflyttere velkommen bl.a. ved at udlevere
vores pjece.
Tilbud fra Iwal om gratis kursus i 1. hjælp, hvis vi får en hjertestarter.
Tager vi med tak imod, hvis det skulle blive aktuelt.
Forslag om at lave et Walk- and Talk arrangement.
Overvejes
Tilbud fra jagtklubben om at komme på Sølvbjerghøj og skyde.
Overvejes
Forslag om at tage entré ved arrangementer med gradueret pris medlem/ikke
medlem.
Overvejes

6. Opkrævning af kontingent – fordeling af ruter m.m.
Fordeling af ruter aftalt. Vi forsøger at komme rundt inden Sct.Hans
7. Meddelelser.
Intet
8. Evt.
Intet
9. Næste møde.
24. april kl. 19 hos Anne. Slås sammen med møde vedr. Børnenes Dag

