Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7. - 2007
Tilstede: Amus, Svend Ove, Jette, Anne og Helga. afbud fra Robert
1. Godkendelse af referat.
Referatet fra sidst godkendt.
2. Hjemmeside www.au-laug.dk (Svend Ove) kalender. Sponsor på siden.
Anne vil sørge for at der kommer et link til Landsbylaugets hjemmeside på skolens
hjemmeside.
Vi laver en aften hvor vi gennemgår hjemmesiden og inviterer Leif Thisgaard til at deltage. Helst
efter febr.
Vi tager et lille lynkusus til næste møde da de nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
Kassereren kontakter sponsorer i lokalområdet for at få støtte .
3. Avis ud til alle med oplysninger om juletræ, hvad laver vi, hvem er vi. Fælles kalender/samlings
kalender,
med andre foreninger.
Vi vil gerne lave en avis som blive delt ud, med oplysninger om årets aktiviteter.
4. Din natur, vores natur i vores område. Sendes i løbet af torsdag! Udvalgs medlemmer.
Udvalgsmedlemmer ønskes. Vi kan søge efter medlemmer ved at maile til jyske for at få dem
til at sætte et stykke i avisen og opfordre folk til at melde sig. Asmus ringer.
5. Medborgerhus ansøgning hos sparekasse.
Ansøgning sendt til Nybøl Sparekasse og vi håber det bedste.
6. Aftale dato for opstilling af træer. Hjælpere. Nedpilling. Hvor skal kæde ligge mellem sæsoner.
Aftale dato for opsætning af juletræer. 28 nov. Asmus hjælper Otto.
Asmus forsøger at finde nogle til at hjælpe med at sætte træet op. Svend Ove ringer til Jørgen
Helt
og henter de to træer onsdag. Asmus laver lægter til barduner til træet. Nedtages inden Nytår.
Fredag d. 28 dec. kl. 9.00 Jette opbevarer kæderne.
7. Juletræsfest for børn, evt. i gymnastiksal.
Juletræsfesten annonceres i Bakkesnak og ved opslag i sfo og børnehaven. og ved Q8.
Jette laver en a4 side og hænger op. og mailer den til skolen.
Juletræsfesten afholdes kl. 14 til 16. Erik vil gerne være julemand,
Jette kontakter Jøgge for at aftale med gymnastiksalen og varme.
Vi tager 30 kr. i entre pr. voksen. incl. æbleskiver og gløgg og cacao til børn,
plus en pose til børnene.
Anne spørger Povl Callesen om vi kan arve kirkens juletræ.
Det må gerne koste lidt for Landsbylauget.
Vi vil have tilmelding. til Jette. Vi mødes kl. 1o for at gøre klar.

Jette spørger om der er nogen ude for lauget der vil hjælpe.
Vi må lave en sangfolder Anne spørger hjælpetrænerne om de vil hjælpe.
8. Landsbyforum / Landdistriktsudvalg. (Asmus)
Intet nyt.
9. Indkøb af tænger til indsamling af affald, ved vejene.(Svend Ove)Skal vi søge i 2008.
Vi søger penge ved Sønderborg kommune til tænger i 2008.
15. Nyt møde.
Næste bestyrelsesmøde 22. januar kl. 19 hos Erik.
Nedenstånde punkter er udsat til den 22. januar
10. Nye arrangementer (vi skal vælge en tovholder til hvert arrangement)
a. Byfest evt. forsommer evt. midt i juni?
b. kalender, se ind i fremtiden.
11. Lave en arrangement ”kørebog”, så vi ikke glemmer noget ved arrangementer. Hvis vi får tid.
12. Fælles møde med andre foreninger. Sport og fritid. Osv.
13. Indkommende forslag.
14. evt.

