Ref. fra bestyrelsesmødet d. 22 jan. 08
Tilstede: Erik, Asmus, Jette, Svend Ove, Anne og Helga.
1.Godkendelse af referat fra sidst.
2. Svend Ove orienterede om hvordan man kan få tilsendt mails fra au-laug. dk
3.Vi foreslår at Thorkild Bruhn, Inge Gillesberg fra Gråsten Statskov , en rep fra menighedsråd , en
fra skolebestyrelsen, en fra børnehaven og en fra løbeklubben,. deltager i den gruppe som skal
følge naturgruppen rundt i landskabet. Anne spørger om deltagere fra skolebestyrelsen og
løbeklubben..Vi vil gerne holde et formøde med dem for at klarlægge hvad vi vil.
4. Generalforsamlingsdato. d..26 febr . kl. 19.30 Svend Ove mødes med revisorerne inden mødet.
Vi vil gerne finde en foredragsholder der kan fortælle om motorvejen og dens indvirkning på
naturen til generalforsamlingen. Anne kontakter Benny Engelbrecht, om han vil, dernæst spørger
hun Ellen Trane Nørby, eller en fra vejdirektoratet. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre, har vi
som sidste forslag at spørge Halmhuset, om de vil holde vinsmagning. Vi diskuterede flere emner
som vi kunne opfordre til at stille op til bestyrelsen.. Vi skal annoncere i Jydske Tidende og
Gråsten og Omegns Folkeblad. Asmus laver dagsorden og sender den til aviserne. Vi mødes kl.
18.45 for at gøre klar. Vi serverer boller med ost. Erik køber ind.
Svend Ove gennemgik regnskabet for 2007.
Ad. 5. Ansøgningen til Broager Sparekasse sendes igen med en tilføjelse om at vi måske kan få et
tilskud fra Brandværnet .
Ad. 6. Svend Ove redegjorde for den økonomiske side. Der var 35 børn tilmeldt og 21 voksne.
Abena havde sponsoreret kopper og tallerkner, fra Calle fik vi slik til poserne. Superbrugsen
Gråsten sponsorerede poserne. Af Daglibrugsen Sottrup fik vi slikpinde Fra Føtex Sønderborg fik
vi Gløgg og Æbleskiver. Fra Arla fik vi hårbånd og fodbold dvd. Jørn Helt gav et juletræ. Vi skal
huske at invitere dagplejen næste år.
Ad 7. Asmus vil gerne ud af landsbyforummet og det tager vi op igen efter generalforsamlingen.
Ad. 8. Svend Ove søger Sønderborg kommune om tænger til affaldsamling.
Ad. 9. Svend Ove laver en kalender på hjemmesiden hvor vi kan skrive om de forskellige
arrangementer vi afholder.
Vi prøver at afholde lottospil d. 11. marts i gymnastiksalen. Vi vil gerne starte en opsparing til vores
medborgerhus. Anne bager boller og Jette bager en kage som der kan købes sammen med kaffen.
Anne kontakter Jydske for at få en omtale.
Dato for fællesmødet i forb. med. Formødet til ”Din Natur Gerne d. 5. febr. Asmus kontakter Inge
Gillesberg og spørger hvornår hun kan.
Ref.Helga

