
Bestyrelsesmøde nr. 6, tirsdag den 25. oktober 2011 

Afbud fra Jen Erik. 

OBS! AKTIONSPUNKTER ER RØDE! 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Vi sørger hver enkelt på at følge op på det som mangler. 

2. Meddelelser ved formand 

Arbejdsskadeforsikring skal fornyes. Den er kun gældende for et år af gangen. 

Fællesspisning mandag den 28. november 2011 kokken 17.30 i et samarbejde, hvor der er inviteret 

byrådsmedlemmer. 

Hanne undersøger om der skal ansøges om spiritusbevilling. 

 

Årets landsby blev Lysbild. 

 

3. Meddelelser ved kasserer 

Vi har modtaget en regning for merprint udover vores aftale. Vi skal undersøge om vi skal sætte vores 

nuværende antal af print højere eller om det skal være dyre for andre at få printet hos os. 

 

4. Skolestruktur 

Asmus laver en skrivelse til kommunen angående skolestrukturen. 

 

5. Konto for bevarelse: Bakkensbro Skole 

Landsbylauget støtter med 1.000 kroner. 

6. Plejehjem reform 

Asmus sender en mail til Landsbylaugene i Blans og Nybøl om at der skal sendes skrivelse til kommunen, 

samt vi selv sender en skrivelse. 

 

7. Udvalg  

a. Natur 

Der skal laves økobaser, og Bo efterlyser hjælpere i AU-Posten. 

 

b. AU-Posten 

Asmus har skrevet en artikel om Olle Kolde. 

Deadline 1. november og forventet opdeling 10. november.  

Datoen for juletræsfest og fællesspisning skal i blandet. 

 

c. Hjemmeside 

Vi skal have folk til at bruge hjemmesiden ved at skrive indlæg. 



8. Søge om foldebord til fællesspisning 

Vi skal have fundet nogle løsninger til en ansøgning næste år. 

9. Kommende arrangementer 

a. Fællesspisning 

Mandag den. 28. november klokken 17.30. 

b. Juletræslys 

Tændes lørdag den 19. november. 

c. Juletræsfest, sponsorat, gaver 

Tirsdag den 27. december. 

Jan snakker med dagplejen, og vi laver vores planer ud fra dette. 

 

d. Julefrokost 

Den 18. november hos Jette klokken 18.18. 

To pakker pr person. 

 

10. Eventuelt 

Asmus skal huske at sætte landsdistriktsudvalg på dagsorden fremadrettet.  

Næste møde tirsdag den 6. december 2011. 


