
Avnbøl – Ullerup Landsbylaug 
 
Møde 
Bestyrelsesmøde 

Nr. 
2 

Mødedato 
24.05.11 

Tilstede var 
Lars, Asmus, Bo, Jette, Jan og Hanne 

Referent 
Hanne V. Jensen 

Dato for 
ref. 

Afbud fra 
Jan Erik og Bo 

Kopi til 
Bestyrelsen 

 
 
1. Godkendelse af referat 
Hanne kontakte børnehaven. 
 
2. Skolen 
Jan Erik sender vores skrivelse ind. 
 
3. Meddelelser ved formand 
Ingen. 
 
4. Meddelelser ved kassere 
96.388 er vores nuværende saldo. 
I marts måned er der betalt til ringriderforeningen. 
 
5. Forsikring 
Udsat til næste møde. 
 
6. Samarbejde med Børneunivers/Skolen 
Søs fra skolen deltog til dette punkt. 
 
Søs har kontaktet lauget for at finde ud af hvordan vi kunne bruge hinanden. 
Søs tog affaldsindsamlingen som et eksempel, hvor vi kunne samarbejde. Hvor skolen kunne starte 
samlingen op ved at tage nogle ungerne ud og samle op. Man kunne måske få nogle pensionister til 
at deltage indenfor skoleregi, så der sker noget på tværs. 
 
Vi forestiller os at skolen kan bruge vores hjemmeside til at fortælle om deres arrangementer og 
hvad der ellers sker omkring skolen. 
 
En mulighed mere er at lauget kunne være en deltagende aktør til sommerfesten. 
 
Vi kunne forestille os at Sct. Hans bliver arrangeret gennem et tættere samarbejde mellem 
børneuniverset og lauget. 
 
På sigt et endnu større samarbejde mellem skole, børnehave, dagplejen og lauget for at skabe 
aktiviteter og arrangementer i fællesskab. 
 
Asmus og Lars har fået mailadressen til Søs.  
Lars opretter Søs på hjemmesiden, så han kan skrive. 



7. Landsbyforum/Landsdistriktsudvalg 
Der har været bustur ”Sundeved Rundt”. 
 
Badebroen er sat op i Blans. 
 
Der er blevet fordelt 100.000 kroner i Landsdistriktsudvalget. 
 
Billede til visitkort, som viser noget om vores område. 
Hver enkel tager nogle billeder, og skal med på næste bestyrelsesmøde. 
 
8. Udvalg 
a. Natur 
Der mangler at blive sået græs. 
 
Oplevelsesstien skal etableres, men kan ikke nås indenfor fristen, november 2011. Men der er 
blevet givet tilsavn om at vi har bevillingen indtil november 2012. 
 
Jette kigger på mellemfinansieringen. 
 
b. AU-Posten og annoncer 
Vi så udkastet til det kommende blad. 
 
Bo bedes melde til bestyrelsen i god tid, hvornår han har brug for hjælp til samling. 
 
c. Hjemmesiden 
Der er kommet nogle enkelte nye historier på hjemmesiden. 
 
I højre side kan man få nyheder om hvad der sker i de andre laug, indenfor Sønderborg Kommune 
samt landsdækkende. 
 
d. Trafik 
Asmus har snakket med Søren angående trafiktælling, og skolen vil gerne være med til det. 
Vi kan eventuelt kigge på dette: 
http://www.vejdirektoratet.dk/publikationer/VDrap315/index.htm  
 
9. Kommende arrangementer 
a. Sct. Hans 
Torsdag d. 23. juni i Avnbøl Sned. 
 
Fra lauget deltager: Lars og Bo. 
 
Vi mangler en taler og der skal lave kopier af sangen. 
 
Snobrødsdej var en god ide. Vi kunne spørger børnehaven og SFO om de kunne hjælpe med dette. 
 
Lars er tovholder for arrangementet. 
 
 



b. Loppemarked 
Vi melder afbud. 
Asmus kontakter Carsten. SFO. 
 
c. Co2 
På landbrugsskolen den 15. juni. Tilmelding inden. 
 
d. Fællesspisning 
Der vil blive fællesspisning i slutningen af august eller starten af september. 
Bo finder en dato. 
 
10. Hvordan kan borger støtte og hjælpe os? 
Udsættes. 
 
11. Eventuelt 
 


