Bestyrelsesmøde mandag den 30. oktober 2017
1. Nyt fra arbejdsgrupperne:
A.

Tryghed og sikkerhed: Tiltagene er igangsat, nogle er etablerede, andre undervejs.
Skilt med ”Motorkørsel forbudt” i skoven er under behandling. På det kommende møde i
projektgruppen tages nye punkter op. (ønsker fra borgerne i Sottrupskov: P-plads markering af
båse, lys/gadebelysning, snerydning/saltning, ny asfalt, etablering af sandstrand, bredere vej).

B.

Sociale forhold og turisme: Der er afholdt et par møder med bl.a. evaluering af
arrangementer. Ved Grundlovsfesten næste år ønskes tidspunktet ændret til 12.30-16.30.
Grundlovsfesten 2017 gave 1400 kr. i overskud.
Gruppen er i gang med planlægning af næste års Grundlovsfest. Og der ønskes en vagtplan for
hjælperne.
Bankospil den 6. nov. på Solhjem. Kirsten og Angela laver mad.
Landsbylauget har fremover fået lov til at låne Solhjem til vore fælles arrangementer, dog kun
mandage og torsdage.
Der bliver 1. dec. opsat juletræer ved vandet og på Kais mark. Der bliver juletræstænding med
fakkeltog denne dag. Der ansøges evt. om tilskud til juletræer.
El til træet på Kais mark- der købes lys med batteri og timer. Træet ved vandet ønskes tilsluttet
strøm fra kommunes pumpestation. Vi søger derom.
Projektgruppen planlægger møde først i januar, hvor der laves aktivitetskalender.

C.

Sponsorudvalg: Har ikke været i spil endnu, der ønskes ideer, som sponsorudvalg kan
tage sig af.

2.

Hjemmesiden: Bo tilkendegiver at siden ikke er optimal.

Nyheder bør stå øverst på siden. Så

der skal ændres og rettes til ved hjemmesiden.
3.

Forespørgsel fra Allan og Helen ang. løse hunde: Der blev diskuteret, om
dette punkt var noget Landsbylauget skulle tage sig af.?? Punktet arbejdes der videre med i
gruppen ”Tryghed og sikkerhed.” Her undersøges hvilke muligheder, der er og hvilke
foranstaltninger, der evt. skal tages. Betta giver Allen og Helen svar på forespørgsel.

4.

Begyndende planlægning af generalforsamling: Der afholdes den årlige
generalforsamling torsdag den 1. feb. Kl. 18 på Solhjem med mad. Efter generalforsamling er der
borgermøde, hvor borgerne i Sottrupskov kan tilkende ønsker mm. Bestyrelsen overveje at invitere
Conny Skovbjerg med til arrangementet. Indbydelsen til generalforsamling skal ud inden 14. januar.
Bestyrelsen kigger lige udviklingsplanen igennem ved januar mødet.

5.

Evt: Næste møde 6. dec. hos Bo og møde igen den 8. januar hos Anne.
Kursus for Landsbylaug i Sønderborg Kommune på Nygård den 23.og 24. november. Vi deltager
med 4 om fredagen kl. 16.30-22.
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