
Bestyrelsesmøde nummer 4 – mandag den 8. august 2011.
Alle deltog.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Meddelelser ved formand
Intet særskilt.

Vi  afholder generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 på det gamle Kommunekontor.
Fremadrettet er det altid den første tirsdag i marts vi afholder generalforsamling.

3. Meddelelser  ved kasserer
Intet nyt.

4. Billede postkort/LUP
Det er upræcist omkring billederne til visitkortet og til LUP.
Lars arbejder videre med det.

5. Hjemmesiden
Lars har fundet et andet program til at lave nyhedsbrevet. Det giver en betydelig spændende 
layout.

Dropboks er et andet program til filer, som flere skal have adgang til. 
Den gratis version giver ret til 2 GB hukommelse, hvilket Lars vurdere er nok til os.
Lars hjælper os med at få det installeret på vores egne computer.

Lars vil gerne have opdateret udvalgssiderne for natur og trafik. 
Jan Erik sørger for Natur. Asmus sørger for trafik.

6. Ringridning
Jette har søgt om spiritusbevilling, og der er givet accept på ølvognen.

Broager Sparekasse giver en pølse til natmad om lørdagen. Billetterne dertil skal printes og 
afleveres til Inga, som udleverer spisebilletten. Bo sørger for at lave dem og aflevere dem til 
Jette.

Jan undersøger angående søm og pølser.
Jette laver en indkøbsliste til Jan.

Fredag:  
Øl: Jette, Jette M. og Agnete.
Pølser: Asmus, Bo,  Jan Erik og Jan. 

Lørdag:
Pølser: Asmus, Bo, Jan Erik og Jan.
Muligvis Jan Erik lørdag aften. Vi undersøger hvem der kan ellers kan hjælpe lørdag aften.



7. AU-Posten
Der er blevet solgt reklameplads til AU-Posten.
Hvis vi gerne vil have noget med i bladet er der plads!
Lars skriver om Årets Landsby.
Jan Erik skriver om skolereformen i kommunen.
Bo skriver om de slukkede gadelygter, samt om fællesspisning.

Der arbejdes stadig hen på at kirkebladet bliver en del af AU-Posten.
Bo kontakter Blans.

8. Udvalg
a. Natur
Jan kontakter Andreas.

b. Trafik
Der er på nuværende tidspunkt ikke aktivitet i udvalget.
Trafiktælling i september. Bo kontakter skolen.

c. Medborgerhus 
Udsættes.

9. Kommende arrangementer
a. Fællesspisning
Bo undersøger hvad der er muligt.

10. Eventuelt
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september klokken 19.00 hos Jan, Trekanten 25.

Julefrokost fredag den 18. november klokken 18.18 hos Jette.


