Referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2010 i
forsamlingshuset
Afbud fra Nick og Karin
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Meddelelser
3. Orientering fra udvalgene
4. Kommende arrangementer
5. Arrangement i Hedeland/Grusgraven
6. Aftale en hel mødeaften, hvor landsbylaugets fremtid skal drøftes
7. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt med få tilføjelser.
Ad 2.
Ingen.
Ad 3.
Ulla forelagde et foreløbigt regnskab som viser at økonomien er på
samme niveau som sidst.
Vi mangler svar fra kommunen vedr. busskur. Michael M. holder
kontakten, og rykker for et svar.
Michael B.C. skal på udflugt/møde med Agenda 21 udvalget senere
på måneden.
Ad 4.
Forsamlingshuset har inviteret os til at være med i
fastelavnsarrangementet. Det var vi positive overfor. Vi melder
tilbage at vi foreslår at et lille udvalg nedsættes. Lauget udpegede
Michael B.C., Else og Kirsten som deltagere. Vi drøftede
prisnivnieauet for deltagelse i arrangemenet, og enedes om at
vores holdning er, at prisen godt kan hæves en anelse.
Julearrangementet: Skolen og klubben har fået pålagt fra
kommunen, at de skal spare, så der er ingen økonomisk hjælp fra

dem. Skolen stiller lokaler til rådighed og sætter juletræ op. Klubben
stiller op med deres udstyr, men det er os der står for salget. Jan
Kasttorp stiller op som julemand. Vi skal købe maling m.v. Dan
laver prisskilte i A3 og A4. Der skal laves vafler i stedet for
æbleskiver. Vi mødes kl. 13 og stiller borde og stole op. Ca. kl.
16.30 pakker vi sammen, og idrætsklubben gør oprydningen færdig.
Rie og Gitte passer baren, sammen med evt. et par andre.
Bestyrelsen minus Michael B.C., Dan, og muligvis Nick, står for
bordopstilling m.v., sammen med Jens, Gitte og Rie. Vi undersøger
muligheden for at spille julemusik på skolen, evt. på skolens
ghettoblaster. Kl. 17 blæser Michael B.C. i hornet og byder
velkommen. Else sørger for sange. Nisseorkestret er på plads. Ulla
sørger for kaffe og Else klarer æbleskiverne, evt. sammen med
Hanne og Grethe som er i køkkenet. Aage og Michael M. står for
baren. Folder med annoncering af arrangementet omdeles midt i
november.
Ad 5.
Punktet flyttes til næste møde.
Ad 6.
Det blev aftalt, at laugets ordinære møde den 9. februar skal
omdannes til mødeaften om landsbylaugets fremtid. Michael B.C.
vil invitere enkeltpersoner udefra, samt naturligvis de øvrige
organisationer og klubber m.v. Alle opfordres til at invitere naboer,
venner og bekendte i landsbyerne til at deltage. Michael B.C.
foranstalter at der kommer en notits vedr. arrangementet i
Tingstedet.
Ad 7.
Ulla og Michael M. arbejder videre med betalingsserviceordning.
Vi drøftede spørgsmålet om laugsmedlemmers valgperiode.
Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring vedr. dette. Vi enedes
om at tage det som et selvstændigt punkt på næste møde.
Mødet sluttet kl. 21.30
Ref.: Dan

