
Bestyrelsesmøde i Sottrupskov Landsbylaug den 24. 01.2018 

 

Der var ikke udsendt dagsorden til mødet. 

Flgd. punkter tages op på mødet: 

1. Generalforsamling 

2. 8. feb. 

3. Angelas mail  

4. Infomøde om havkajak, 

Infomøde om Nabohjælp 

 

 

Generalforsamling: 

Hanne har lavet udkast til invitation. Invitationen deles ud 3.-4. feb. 

Efter generalforsamling er der orientering ved Nydamselskabet. 

Vi forventer at Betta laver en samlet power point- udvalg melder ind med tekst og billeder. Hvis Betta ikke 

er i stand til dette (p.g.a. brækket arm), sendes det videre til Hanne. 

Regnskab gennemgås af Tina. Steen skal revidere og underskrive regnskabet. 

Bestyrelsen har godkendt regnskabet. 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest 14./2. 

Forslagene skal lægges på hjemmesiden inden generalforsamling samt navn på forslagsstiller.  

Nuværende dagsorden bliver revideret, hvis der er indkomne forslag. 

 

Pkt .7 på dagsorden til generalforsamlingen: 

Indkomne forslag (under generalforsamlingen) herunder ideer til udvalgene sættes på flipover, samt 

eventuelle forslag til nye tiltag. 

 

Tidsplan til generalforsamlingen: 

Efter den 14. feb. kan der laves en ca. tidsplan.  Hanne sender udkast til Betta, som Betta reviderer 

afhængig af forslag og valg til bestyrelsen. 

Efter punkt 6 er der kaffe og boller. 

Betta kontakter Conny Skovbjerg for at høre, om hun skal have taletid ved mødet  

(ca. 10 min). Bestyrelsen vil gerne gøre brug af Conny Skovbjerg omkring punktet Sottrupskov Landsbylaugs 

fremtidige arbejde. 



8. feb.: 

Møde med de øvrige landsbylaug i gammel Sundeved kommune den 8. feb. – Hanne meddelte på mødet, at 

hun ville deltage, men har efterfølgende trukket sig. Deltager Betta evt.? 

 

Angelas mail: 

Angelas mail drejer sig om et møde med DGI ang. havkajakinstruktør. Referatet var en orientering til 

bestyrelsen ang. mødet. Der er fundet dato + pris (egenbetaling). Instruktøren ønsker en informationsdag 

for interesserede. 

Der bliver info. møde den 19. marts. Info om havkajak, men samtidig vil der bliver informeret om 

Nabohjælp. 

Datoen skal koordineres med Solhjem – Conny kontakter Kirsten Lorenzen. Et alternativ til Solhjem kunne 

være Forsamlingsgården. 

 

 

Generalforsamling starter kl. 18.30. 

 4 stk. fra bestyrelsen kommer kl. 17 

Der vil kunne købes øl og vand. 

 

 

 

Ref: 26.01 2018 /Anne 

 

 

 

 

 


