
Referat fra mødet d. 2. april 

 

Tilstede: Asmus Madsen, Svend Ove Edemann, Anne Østergård, Erik Nissen og Helga Staugaard 

Afbud fra: Jette Moos og Robert Johansen 

 

1.Konstituering: 

                           Valg af formand: Asmus Madsen 

                           Valg af næstformand: Anne Østergård 

                           Valg af kasserer: Svend Ove Edemann 

                           Valg af sekretær: Helga Staugaard 

2. Godkendelse af referatet. Referatet blev godkendt. 

                           Referatet må gerne sendes som vedhæftet fil. 

 Og skal indeholde konklusioner og hvilke arbejdsopgaver der er uddelt, hvem der skal lave 

hvilke aktiviteter og deadline for aktiviteten. 

3. Meddelelser: 

 

a:   nyt fra formanden: ingen kommentarer 

 

b:   Vi afholder fællesmøde for alle landsbylaug i det gamle Sundeved  

      onsdag d.18. april kl. 19.00  

      Asmus har lavet dagsorden og sendt ud 

      Anne køber 2 franskbrød lidt rullepølse, ost og smør til ca. 15 mand. 

      Vi tager hver en kande kaffe med. 

     Vi foreslår at Robert henter service på brandstationen 

 c:     Nyt fra Landdistriktudvalget:  intet nyt 

   

 d:     Nyt omkring klubhus/medborgerhus 

         Vi har fra Verner Knudsen fået et hint om at lave et bygherreprogram som skal indeholde  

         tankerne bag projektet, hvem der står bag, hvad er behovet og hvordan vi vil organisere det. 

         Svend Ove og Helga laver et udkast tirsdag d. 17. april til godkendelse d. 18 april når vi 

         samles til fælles Landsbylaugmøde.  Søren Hansens skrivelse om skolens behov vedlægges. 

         Skal sendes til Poul Callesen. 

         Anne orienterede om mulighederne for at søge midler hos Realkredit Danmark. Vi udfyldte 

         ansøgningsskemaet indeholdende en beskrivelse af en ”idepyramide” som vi til lejligheden 

         opfandt. Helga skal færdiggøre det og sende det.( Er sket).                                                                                  

 

e:    Evaluering af ølsmagnings arrangement. Et vellykket arrangement med en hyggelig aften 

       VI skulle have haft betaling ved tilmelding, for at undgå at nogle meldte sig til og sendte afbud  

        i sidste øjeblik, med udgifter til følge som ikke kunne nå at stoppes. Arrangementet gav et 

        underskud på ca. 800 kr. 

f:     Nye tiltag. 

        Vi drøftede forskellige forslag 

      - Chokoladesmagning 

      -  En kok der arrangerer et måltid hvor deltagerne selv  skulle lave mad  - en mulighed til 

           efteråret. 

- Avnbøl- Ullerup` s forårsrengøring evt fælles med de andre laug med efterfølgende 

grillmad.  Forslag til d. 12 maj  Vi drøfter det med andre d. 18 april. Asmus snakker med 

kommunen om støtte til arrangementet. 



 g:    Udsendelse af dagsorden til møder. Asmus laver en skabelon Vi kan maile forslag til ham. Han  

         vil gerne mailes til direkte og ikke til Landsbylaug adressen.  

h: ny mødedatoer:   

 Vi holder formøde onsdag d. 18 fra kl. 18. 00 inden fællesmødet kl. 19.00. 

 Næste landsbylaugmøde er fastsat til d. 11. juni kl. 19.00 ved Erik Nissen. 

 i: evt. har intet noteret. 

 

 

 

                                                                                              Ref. Helga. 

 

 

 

 

 


