
Referat fra bestyrelsesmødet den 12. maj 2021 i 

Sottrupskov Landsbylaug. 

Dagsorden: 

1. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

a. Tryghed og sikkerhed: vejbrønd, svingsten og opmaling af båse på 
P-plads er færdiggjort. 

b. Aktivitetsudvalg: Grundlovsfest afholdes for lokale og uden boder, 
Conny forhører sig ved Politiet om krav eller regler for afholdelse. Der er 
bestilt musik. Krolf starter den 19./5. kl. 19 (uge 20) – fremover i lige 
uger. Efterårsarrangement planlægges senere. 

c. Kajakudvalg: Der sørges for at kajakkerne er tilgængelig denne 
sommer. Pagajer + veste placeres i Ebbes garage. Der overvejes opbevaring til 
vinter. 

2. Orientering fra kassereren: 

Der er bevilliges 2000kr ekstra til Landsbylaug fra kommunen, også fremover. 

Indestående pt. Festudvalg: 4750kr 

                  Kajakudvalg: 977kr 

                  Sottrupskov Landsbylaug: 31.024kr 

3. Hjemmeside og downloadning af app. -orientering om 
hvorledes og hvordan. 

4. Orientering fra formand: 
a. Generalforsamling – hvordan og hvorledes gør vi i 2021 – Betta spørger 

Conny Skovbjerg. 

b. Affaldsindsamling- vi fik ikke leveret stænger til opsamling af affald. Har 
fået lovning på stænger, som landsbylauget må beholde. Er ikke leveret 
endnu. 



c. Orientering om samtalecafeer- der foreslåes at Bent Albæk fra kommunen 
skal give ideer til bestyrelsen vedr. natur og pleje af denne. Angela 
kontakter ham.  

5. Evt. Hanne – der kan gives tilskud til forskønnelse af lokalomreåderne. 
Måske en ide til ny beboer af Sottrupskov 22- ejer af broen. Denne kunne evt. 
søge om tilskud til vedligeholdelse af broen (max 20.000kr) deadline 31./5. 

Der kan søges igen til næste år deadline 31./1 2022 – vi skal huske at tage 
punktet op igen senere. 

Kalender  fra maj 2021 til maj 2022 – Anne laver 

Kontaktperson til vandværket – vi spørger forskellige personer i byen om det 
har interesse. 

Angela foreslår at lægge nyt fra Landsbyforum og andre nyheder ud på 
Facebook 

Næste møde: tirsdag den 8. juni ved vandet- i tilfælde af dårligt vejr hos Anne. 

 

 

Ref. Anne den 16. maj 2021 


