Referat fra bestyrelsesmøde i Sottrupskov Landsbylaug mandag
den 27. marts 2017
1.Nyt fra projektgrupperne:

Sikkerhed og tryghed: Ebbe og Steen har undersøgt ved Trygfonden ang. en hjertestarter til byen.
Der er nogle omkostninger forbundet – bl.a. elektrikertimer, udgifter til strøm /varme og udskiftning af
batteri hver 3-4 år .Gruppen mener, den skal placeres mere centralt i byen. Der arbejdes videre med
dette.
Orientering om øvrige tiltage, se bilag ”Ref fra projektgruppemøde”. Ebbe og Anne undersøger til næste
gang ang. henvendelser.

Turisme: Orientering- brolaug har haft møde med ny ejer af ”krogrunden”. Det forventes at brolaug
sætter broen op i år. Nye ejer vil ikke gøre noget, før han flytter herned. Vil ikke økonomisk hænge på
noget. Forsikringsmæssigt / ejer af bro har ansvar for broen. Måske bør der opsættes skilte ”Færdsel på
broen på eget ansvar” på flere sprog.
Hvis man skal have kontakt til Nydamselskabet bør det altid gøres via den samme person.

Turisme og Sociale arrangementer går sammen om projekter. Kan evt. deles senere. Der holdes
næste møde den 19. april.

Social sammenhængskraft: Grundlovsfest på parkeringspladsen.

Conny har kontaktet Ditte

Lauridsen, som årets taler. Hun har sagt ja. Musik ??, Sønderborg roklub er kontaktet og deltager,
Nydamselskabet kontaktet- de holder åbent hus, Pipes and Drums kontaktet, 4 piger fra Sønderjysk
Pigekor kommer og synger nogle sange, og evt. kommer der et gymnastikhold..
Ideer til øvrige arrangementer: Skt. Hans- på marken overfor Dorthe og Jan, Fugletur i Sottrupskov og
Omegn (Gert guide) evt. afslutning oppe på Kays mark, cykelture på en bestemt ugedag, krolfaften,
fællesspisning (køkkenhold) Der vil blive lavet en aktivitetskalender og en flagdagekalender, som skal
I Nyhedsbrevet

2. Udviklingsplan
Hanne færdiggør udviklingsplan 2017-27. Der laves forord og afslutning. Projektplan løber 2017-20
3. Mødet i landsbyforum: Hanne, Betta, Bo og Anne deltager. Hanne kører 16.45.

4. Forretningsorden:
Angela og Ebbe kigger på forretningsorden (husk arbejdsgruppernes referat). Kontakt evt. Connie
Skovbjerg ang. forretningsorden. Fastlæggesved næste bestyrelsesmøde.

5. Eventuelle funding muligheder:
Sponsorudvalg – langsigtede projekter. Projektgrupperne laver en handleplan for projekter. Hanne
Lægger en tom skabelon til brug ved projekter ind i udviklingsplanen (f.eks. hvem gør hvad, hvor og
tidshorisont). Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

6. Hjemmesiden: Bo viste og gennemgik hjemmesiden. Hanne sender Nyhedsbrev ud til alle denne gang
I papirudgave. Vi diskuterede om der skal lægges billeder ind fra arrangementer. Ved skovfesten spørger
man lige folk, om det er Ok at lægge billeder ind.

7. Evt.
Aktivitetspujen i Sønderborg Kommune kan søges til Grundlovsfest. Kontakt Kristian Myrhøj ang. midler.
Tina har fået CVR nr: 38520369
Foreningens navn Sottrupskov Landsbylaug.
Næste møde den 26. april kl. 19 hos Tina.

Ref. Anne

