Referat fra møde i Landsbylauget 12.10.2010
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Meddelelser
Orientering fra udvalgene
Julearrangement 2010
Falck-kurser/foredrag
Arrangement i Hedeland/grusgraven
Næste års arrangementer
Eventuelt

ad 1.

referat godkendt

ad 2.

Afbud fra Dan - Nick kom med kager men havde presserende opgave som måtte
løses.

ad 3.

68 medlemmer har nu betalt for 2010. Likvider ca. kr. 19.000
Busskjul vil kunne anbringes ud for hjørneejendom Sognevej/Tingstedvej sydside
lidt nærmere vejchikane end selve busholdeplads.
Michael M kontakter kommunen med Laugets forslag til placering.
Michael M har haft kontakt med PBS angående overgang til betalingsservice.
Girokort indbetalingskode skal ændres fra konto 73 til konto 71. Det blev drøftet
om tilbud om betalingsservice skal sendes ud til alle husstande. Dette blev vedtaget
som et tiltag for at skaffe flere medlemmer. Systemet opsættes med vej og
husnummer som styringsmetode. Udsendelsestidspunkt undersøges og aftales
på januarmøde.

ad 4.

Nisseorkester med reserver er på plads – aftale som tidligere år.
Der trykkes indbydelser som husstandsomdeles umiddelbart efter møde i nov.
På skole deltager Lauget i værksted for juledekorationer m.m. Der skal være
koordineringsmøde med de øvrige foreninger den 9.11. kl. 19.30, hvor nærmere
aftales. Fra Lauget deltager Michael B., Else og Ulla.
Arrangement i forsamlingshus: Gule ærter - Grethe Grøn, det undersøges, hvem der
kan stå for tilberedning af flæskesteg. Borde sættes op Michael M. - og dækkes
lørdag formiddag – Kirsten, Karin og Ulla. Else sørger for bordpynt. Juletræ
sponsoreres af Broagergårds ejere. Nick og Michael M. fælder og sørger for
opsætning af træ med kæder. Alt vedr. indkøb står Kirsten, Aage og Ulla for.
Der undersøges nærmere vedr. underholdning.

ad 5.

Falck kursus/foredrag - pris overstiger økonomi. Beredskabsforbundet kan
tilbyde arrangement for småbørnsfamilier 15 per. i 3 timer for ca. kr. 5.000.
Da interessen synes ret minimal i institutionerne blev det besluttet at ideen
p.t. henlægges.

ad 6.

Punktet behandlet under 7.

ad 7.

Der skal arbejdes videre med en bustur i Hedeland evt. i foråret.
Kirsten og Aage undersøger mulighed og datoer. Punktet tages på dagsorden igen til
næste møde.
Eventuelt samarbejde med skole og menighedsråd om teater i efteråret.
Der er kommet en forespørgsel fra forsamlingshusets bestyrelse, om
Lauget vil være med til et kommende fastelavnsarrangement. Det blev
vedtaget, at vi gerne deltager, hvilket meddeles forsamlingshusets bestyrelse.
Nærmere planlægning på januarmødet.
Vi gennemgik årets faste arrangementer:
febr./marts
april

fastelavn
generalforsamling

evt. maj
juni
august
efterår

Hedelandsarrangemet
Sankt Hans
musikfestival med øvrige foreninger
teaterforestilling

november

julestue og juletræstænding

og

fælles med Forsamlingshus
Ren-By arrangement
(vi deltager også i 2011)

samarbejde m/skole og
evt. menighedsråd

Fremover ønskes dagsorden udvidet med nyt punkt ”Kommende arrangementer”
hvor hvert arrangement, som endnu ikke er afholdt behandles og dermed fungerer
som huskeliste.
ad 8.

aftale en hel mødeaften, hvor Landbylaugets fremtid skal drøftes.
Forslag til kommende arrangement næste år eller senere
En foredragsaften med medarbejder fra Steno Diabetes Center, sygeplejerske
Ellen Juul, som fortæller om AMD – aldersrelateret synstab.

Mødet afsluttet kl. 21.15
referent UC

