Avnbøl/Ullerup landsbylaugsmøde d. 25.sept. 06

Tilstede: Anne Østergård, Svend Ove Edemann, Erik Nissen, Robert Johansen,
Asmus Madsen, Lars Krieg og Helga Staugaard.
Desuden deltog Lars Hansen
Ingen dagsorden sendt ud.
Anne Østergård havde inviteret Benny Engelbrecht til at hjælpe os med
arbejdsgangen i vores klubhusbyggeri og anvisninger på hvor vi har mulighed for at
søge midler til projektet.
Følgende er en sammenfatning af anvisningerne;
Alle foreninger som kan tænkes at have gavn af klubhuset skal formulere hvad de kan
bruge det til.
Skolens behov for ekstra lokaler v. Søren Hansen
Vi skal slå på at vi påtænker et handicaptoilet og at der ingen er i forvejen på skolen i
grundplan.
Vi skal have beregnet en pris på hvad det vil koste at renovere de gamle toiletter.
Vi skal formulere de overordnede mål - at samles om skolen m.v.
Hvor mange brugere der bliver tale om?
En skønnet belægningsprocent. Hvor meget vil det blive brugt + skoletid.
Vedligehold skal gerne påhvile kommunen
Projektet i drift
Lave et realistisk budget for projektet.
Vi skal beskrive ejerskab for tingene, et projekt vi selv vil løfte.
Vi kunne spørge i Kværs hvordan de har gjort det, hvor de har fået penge fra ect.
Vi skal tage billeder af det som det ser ud nu.
Vi skal huske omkostninger til de arbejdende folk undervejs når man bygger.
Vi skal have beregnet behovet for inventar – bord, stole, service
Vi skal lave en byggeplan tidsmæssigt.
Hvornår skal det foregå?
Hvem har givet forhåndstilkendegivelse om bidrag
Vi har mulighed for at søge ministerielle midler
Vi skal i dialog med udvalget for Børn og Unge. Jørn Lehmann er formand
Benny tilbød at hjælpe med at sammenfatte ansøgningen til kommunen.

Vi har uddelt følgende opgaver:
Robert vil spørge Lars ? om han vil lave prisoverslag på projektet
Helga sammensætter et brev til foreningerne med forespørgsel om hvad de evt. vil
bruge det til og i hvilket om fang.
Lars Krieg tager billeder af skolen.
Ref. Helga.

