
Indkaldelse til Bestyrelse møde 

Torsdag den 12-09-2019 

Hos Karsten kl. 19.00. 

Tilstede: Anne, Lea, Thomas, Karsten 

Fraværende: Brian 

Referat: Karsten   

 

1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt. 

 

2) Godkendelse af Referat fra sidste møde. 

Referat blev godkendt. 

 

3) Økonomi. 

Økonomien blev gennemgået og ser fin ud. 

 

4) Planlæg møde, evaluering af Børenes dag. 

Der skal afholdes et evaluerings møde hvor Finn fra Brugsen, Hans Henrik Petersen og 

Landsby Lau. Vi foreslår mandag den 30. september eller alternativt en dag i uge 41 

   

5) Administrator på Facebook. Skal den være lukket eller åben. 

Vi vil meget gerne have gruppen åben. Vi afventer dialog med anden administrator, 

Mødet afholdes i uge 42. Anne og Thomas tager sig af dette.  

 

6) Krukker i byen. 

Thomas afventer svar fra Produktionsskolen på opsatser til krukkerne. 

 

7) Evaluering af foredrag Tom T. 

Vi skal være bedre til at komme ud med reklame for arrangementerne. Der var desværre 

kun 20 deltagere. Foredraget var udmærket. 

 

8) Planlægning af bankospil den 6-10-2019. 

Anne snakker med Finn vedr. opstilling af borde og rengøring i forsamlingshuset.  

Karsten laver plakater. Dørene åbnes en time før. 

 

9) Planlægning af Julemarkedet den 24-11-2019. 



Vi skal på besøg hos de forskellige erhvervsdrivende for at skaffe gaver til denne dag. Vi 

skal være færdige inden uge 42. Anne laver liste med opgaver. Der skal laves plakater 20 

stk. Karsten tager sig af dette.   

  

10) Landsby app. 

Anne snakker med Frank Klarlund om at være administrator af ”Min Landsby” app for 

Dannemare landsby laug 

 

11) Evt. 

Ungeråd  - Vi tager ungeråd med som punkt til næste møde. 

Årshjul - Vi tager årshjul med som punkt til næste møde. 

Dannemare friskole - Der blev taget beslutning om at Landsby lauget tager kontakt til skolen 

for at høre om der er noget vi kan gøre. Karsten tager sig af dette. 

Førstehjælps starter - Anne snakker med Frank Klarlund vedr. førstehjælps kursus. Anne 

snakker ligeledes med Finn vedr. gave for hjertestarten   

  

12) Næste Møde. 

Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19 hos Karsten 

 

 


