Referat:
Møde i Landsbylauget d. 8. maj 2017 kl. 19.00

Tilstede: Mads – John – Vibeke – Kirsten – Lene – Sarah – Christina.
Fraværende: Nick – Anne Birgitte
1. Godkendelse af endelig dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 3. april 2017
Mads og Lene, var ikke skrevet på som deltagene. Ellers godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
Mads har talt med beborende fra Tjørnehøj Mølle, han undskylder meget alt
det postyre der har været samt ham og de ulovelige beboer fra flytter.
4. Meddelelser fra kassereren
Der er ansøgt om kr. 10.000,- fra fritidshjemmet/SFO, som er bevilget til en
bus. Der stilles tvivl om hvor pengene skal sættes ind. Lene skal forhøre sig
hos Lars om det.
På MobilPay konto i DB står der kr. 3.094,- på alm. Konto står der kr.
64.478,Nyt Medlem: Tingstedvej 26.
5. Sankt. Hans i Hedeland – To do listen
Mads står for generator.
Musik anlæg lånes af klubben
Underholdning: Gymnastik.
Der forslået at vi synger Reerslev visen.
Se ellers vedhæftet To do liste.
5 a. Forslag om at søge kommunen om penge fra ”Grusgravs
bøden”
Forslaget går på at man søger om penge til et nyt tag til forsamlingshuset.
John vil gerne hjælpe med at skrive et brev herom.

6. Ifo. Skilte i byen.
Mads har indhentet et tilbud på A3 skilte holdere, pr. stk. Kr. 67,Christina indhenter tilbud på færdigtrykte plakter 10 stk. Hos Vista Print.
7. Forsikrings tilbud
Det indhentede tilbud dækker ikke det ønskede. Mads undersøger nyt tilbud
os Alm. Brand, og Lene prøver at indhente tilbud hos ALKA.
8. Facebook og Hjemmeside
Christina forspøger om hvem der står for Landsbylaugets Facebook side, og
om personen/personerne ønsker at fortsætte med det, når der er kommet ny
bestyrrelse. Det er Anne Birgitte der står for Facebook og hun fortsætter med
dette, efter der kommet ny bestyrrelse.
Michael står for hjemmesiden. Sekretæren sender referatet til ham.
9. Hedelands tur
Mads og Kirsten har været ude hos Hedeland I/S, og forhører sig om
muligheden for sådanne en tur, rund med bus. Der skal sendes en skriftelig
ansøgning, med aktuelle dato på ønskede tur. Vi fastsætter datoen Lørdag d.
16. sep. Kristen og Mads står for at ansøge om det.
10. Indkomne forslag fra Jesper Petersen. Se mail fra 3. april 2017
Punktet bliver slået sammen med punkt 11.
11. Idé katalog
Der holdes et borgermøde.
Vi skal alle gå i tænke boks, og finde på ideer på hvordan vi får børne familier
til deltage i sådanne et møde.
12. Evt.
Der foreslås at der bliver sat et pænt info skilt op på græsset ved det gamle
Pizzaria. Forslaget bliver positivt modtaget, og tages op på næste møde.
Kirsten undsøger hvad kirken har givet for deres. Birthe indhenter tilbud fra
den lokale smed. Mads, undsøger hvilke moddeler vi kan få.

NÆSTE MØDE MANDAG D. 12. Juni kl. 19:00

