
Avnbøl/ Ullerup Landsbylaug ref. Fra møde d. 15.05  07 

 

Fraværende: Robert, og Ove  som dog kom med 1 ½ times forsinkelse. 

Tilstede Erik, Anne, Jette Asmus og Helga. 

 

 

 Ad. 1. Ref. Fra sidst godkendt 

. 

Ad 2. Ref. Fra fællesmødet i gamle Sundeved godkendt. 

 

Ad. 3. Affaldsopsamling .  

De 3 fremmødte i Avnbøl/ Ullerups område samlede 4 sække. Vi er enige om at vi skal annoncere 

bedre, rettidigt, og at det skal foregår på et tidligere tidspunkt på året, inden græsset er vokset for 

højt op. Det skal dog ikke være samme dag som alle de andre i kommunen, fordi vi da ikke kan 

skaffe ”gaffelbidere” gribetænger nok. 5. eller 12. april vil være en mulighed. Vi kunne sætte 

information op i børnehaven, og på tankstationen. Vi kunne samarbejde med skolen om at få 

børnene til at arbejde med emnet og give børnene en seddel med hjem. Erik sender en evaluering af 

projektet som forslag til Blans og Nybøl som så skal  sendes til Jydske. 

 

Ad. 4 Medborgerhus  

Asmus kom med et nyt forslag om at huset bygges sammen med skolens gymnastiksal så lokalerne 

kan benyttes samlet, hvilket vil give et meget større festlokale. Projektbeskrivelsen ændres. Asmus 

beder Ove om at rette tegningen til og Helga sender det til Povl Callesen. 

 

 Ad. 5. Vi skal følge op på om pengene (6.000 kr. ) er kommet fra Povl Callesen Jette tjekker. 

Angående projektet ”Bedste renovering” vil Jette snakke med Povl Callesen om han evt. vil være 

med til at videreføre ideen. De andre Laug vil gerne være med. Og samtidig vil hun bede ham om at 

rette navnet på vores formand. 

 

Ad. 6. Meddelelse fra kassereren. 

 Regnskabet godkendt. 

 

Ad. 7.  

Info møde LAK/.LAG d. 30. maj. Møde om LAK/LAG som er en lokal aktionsgruppe, som har en 

del midler til fordeling. Asmus sender ud om tidspunkt og stedet for afholdelsen. 

 

Ad. 8.  Rundkørsel 

Vi foreslår at busserne fra  Sønderborg  til Aabenraa kører ind ved cykelstien fra Blans, som også 

har vendeplads til bussen  som kører fra Blans til Gråsten. Bussen fra Aabenraa til Sønderborg 

holder ind ved Højholt. 1. prioritet vil være buslinie til Blans med vej til Langbro. 

Rundkørslen skal være stor nok, så der er chance for trafikken fra tværvejene at komme ind i den 

ellers stærke trafik i øst / vest retning. 

 

Ad. 9. 

Ny Cykelsti fra Avnbøl til Adsbøl. 

Asmus har fået grønt lys for at arbejde for en cykelsti fra Avnbøl til Adsbøl. 

 

 



Ad.10. og 11. 

 

Nye arrangementer. 

Vi besluttede at lave et ringbind med vejledning til arrangementer med ”opskrifter ” på hvad 

hvordan og hvor meget vi skal gøre og med tilføjede erfaringer. Vi skal også have en tovholder ved 

hvert arrangement. 

 

Ad. 12. 

Evt.  

Anne forespurgte om  om vi vil lægge navn til en ansøgning om penge til skolens legeplads ved 

fonde, da skolen ikke kan gøre det som offentlig instans. Det vil vi gerne. 

  

 

 


