Referat fra bestyrelsesmødet i Sottrupskov Landsbylaug onsdag
den 26. april 2017
Tilstede: Conny, Hanne, Betta, Angela, Ebbe, Tina og Anne

1. Nyt fra arbejdsgruppen Tryghed og sikkerhed:
Gruppen har holdt møde med Sønderborg kommune ved Niels Chr. Mikkelsen.
Der blev drøftet skiltning og belægning ved Snogbæk broen og rampe til Nydamstien.
Svar desangående afventes.
Vedr. busskur- en mulighed at flytte busskuret ved Nydam Mose Øster Sottrup til Sottrupskov,
Da stedet , hvor skuret står, ikke bliver brugt som holdeplads længere. Kommunen ønsker, at
beboerne i Sottrupskov selv skal etablere dette (flytte det), og spørge Peter Jørgensen, som ejer
jorden, hvor skuret skal stå, om tilladelse.
Toilet ved vandet. Niels. C. M. fortalte, at der nok bliver opsat et toilet uden vand og el ved
krigergraven. Landsbylauget får ingen indflydelse på, hvor og hvorledes toilettet skal ligge /være.
Der er ansøgt om en hjertestarter ved Trygfonden. Ansøgningsfrist 1. sept. Behandlingsfrist 3 mdr.

2. Nyt fra arbejdsgruppen Sociale forhold og turisme:
Der er holdt møde om Grundlovsfesten – musik, taler og anden underholdning er på plads.
Da vi kun bruger borde og bænke til Grundlovsfesten, søges der ikke om tilskud til disse. Der bliver
presseomtale i avisen samt plakater med henvisninger til hjemmesiden.
Der arrangeres en krolfaften den 10. maj kl. 19 på Kays mark.
Fugletur er endnu ikke planlagt
Flagdage kalender- sedler omdeles, så man kan tilmelde sig listen. Listen skrives ind i kalender og
deles ud til tilmeldte.
Skt. Hans aften er drøftet. Dorthe og Jenny vil måske arrangere noget. Men det står stadig lidt
åbent.
Affaldsdag: Angela har kontaktet Vej og Park ang. oprydning (efter højvande) ved stien hen til
Nausten.
Sottrupskov Landsbylaug støtter op om Nydamselskabet og deres arrangementer. P. Jørgensen
formand for Nydamselskabet kontakter gruppen for videre samarbejde.

3. Forretningsorden:
Forretningsorden blev revideret (tilføjet punkter). Se den vedhæftede reviderede udgave.

4. Udviklingsplan:
Med skabelon.
Webmasteren bedes tage handleplanen fra udviklingsplanen og lægge den som et selvstændigt
Word dokument.
Ny udviklingsplan er sendt til Conni Skovbjerg.

5. Nyhedsbrev:
Hanne laver nyhedsbrev for maj (Hanne reviderer nyhedsbreve), Bo mangfoldiggør nyhedsbrevet,
og Ebbe deler dem rundt i byen.

6. Input til hjemmesiden:
Husk at tilføje ”tilmelding til nyhedsbrev” og Krolfdagen den 10. maj både i nyhedsbrev og
hjemmeside. Samt kalender for møde og arrangementer.

7. Evt.:
3 medlemmer af bestyrelsen deltager i Folkemødet på Bornholm.
Der blev refereret lidt fra Landsbytopmødet i Ullerup. Af særlig interesse måske ny asfalt i det
kommende år i Sottrupskov.
Næste møde tirsdag den 22. aug. Kl. 19 hos Conny.

Ref: Anne / 2.maj 2017

