Bestyrelsesmøde onsdag den 20. juni
2018
Referat:
1.

Bornholmerturen: Der kommer et indlæg i nyhedsbrevet fra folkemødet på Bornholm.
Deadline for indlæg til nyhedsbrev er 4. aug.

2. Nyt fra arbejdsgrupperne:
Tryghed og sikkerhed: Har forespurgt kommunen om gadebelysning, forbedring af vej,
samt lys i busskur. Kommunen har ikke meldt tilbage. Der afventes svar fra havnemester ang. glat
rampe ved stranden. Infomappe til ny tilflyttere kan vi få hos Connie Skovbjerg. Grejbanken er først
under etablering. Mere info senere.
Aktivitetsudvalg: Har holdt møde den 18. juni.

Grundlovsdag gav underskud. Næste år skal starttidspunkt måske rykkes til noget senere, der
skal være mere annoncering, tidligere ude. Gerne flere aktiviteter udefra og gerne børnerelateret.
Måske skal der betales for at have en bod ved Grundlovsmødet.
Bo er med ind over annoncering til næste år.

Kajak: Den 2.og 3. juli kl. 18, samt igen den 6. aug. Det koster 100 kr. pr gang for at leje kajakker.
Angela undersøger om der kan søges sponsormidler til kajakker. Angela laver udkast med
begrundelse, som sponsorudvalget så arbejder videre med.

Grilleaften: Den 5. juli med krolf kl. 18 på Kays mark
Sankt Hans: Den 23. juni
Kaffebord: 2. sept. På parkeringspladsen kan evt. kombineres med affaldsindsamling. Connie
undersøger.
Der er planer om en aften på Solhjem.
Natur og forskønnelsesudvalg: Læskuret må kun males i jordfarver. Kommunen ønsker
ensartethed. Der er ikke blevet søgt om en træskulptur (fra træskulpturfestival) til landsbyen. Man
var for sent ude.
Der har været møde med den nye ejer af grunden Sottrupskov 32 bl.a. om udlægning af bro.
Det døde træ ved vandet. Hvad må og kan vi med det? Evt. lave skulptur. Vi spørger Connie
Skovbjerg om hun evt. har en ide’.
Enige om at søge om flere løg til næste år og bedst, at de sættes i jorden.
Kan der sættes nogle uglekasser op? Gert spørges, og han undersøger sagen.

3. Hjemmesiden:
Forespørgsel – Litta fra nr. 7 vil gerne låne hjemmesiden i forbindelse med studieprojekt. Vil godt
tage sig af hjemmesiden på sigt. – Bo synes det er en god ide’ og vil være behjælpelig, og den

ansvarlige.

4. Evt.
Forespørgsel fra Kirsten og Chresten Lorentzen om at måtte deltage ved Sottrupskovfesten og være
med i lauget. Vi er enige om, at de er velkomne til vores aktiviteter.
Ebbe beder Betta om at sende mail med vedheftede filer via Pc.
Hanne ønsker mere langsigtede planer for landdistriktsmøder. Det er for kort frist møderne bliver
meldt ud med.
Hvert udvalg sender nyt fra udvalget til Hanne til nyhedsbrevet + om folkemødet senest 4. aug.
Næste møde den 14. aug. 19.30-21 hos Betta.
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