
Referat fra d. 3 okt. 06 

 

 

Tilstede: Asmus Madsen, Svend O. Edemann, Erik Nissen, Robert Johansen, Lars Krieg, og Helga 

Staugaard. 

Afbud fra Anne Østergård. 

 

Dagsorden:  

1.Tegning   prisoverslag 

2. Foto  Lars Krieg 

3. Alles e mail adresser 

4.Repræsentant fra Kværs 

5. Spørgsmål til rep. fra Kværs. Kommer d. 31 okt 06 hos Anne Østergård. 

 

Ad 1.Robert havde et prisoverslag med, Desværre er det ikke særligt dækkende . Vi undersøger om 

vi kan få et bedre. Svend Ove kontakter teknisk forvaltning ang. Bygningsreglementer m.m. Hvad 

har vi glemt at tænke på. Spørge om de evt vil lave endelige tegning. 

 

 Ad.2 Lars har taget billeder.  

 

Ad. 3 Helga sender mailadresser ud til alle 

 

Ad. 4 Repræsentant fra arbejdsgruppen omkring Kværshallen  Hans Lenger kommer d. 31 0kt til 

møde hos Anne Østergård. 

 

Ad. 5   

  Vi forsøgte at finde relevante spørgsmål til Hans Lenger.  

          Hvordan udarbejder vi arbejdsplan? 

          Har du ideer til hvor vi kan søge midler? 

         Hvordan gør vi, når vi gerne vil have folk til at hjælpe? Hvordan forpligter vi dem der har 

          givet tilsagn om hjælp? 

         Hvordan informerer vi folk ? Udover ugeavisen? 

 

Evt.  

 

Vi drøftede brev til kommunen om tilskud til huset. 

 

Andre opgaver. 

Vi diskuterede om vi  ikke ud over klubhuset har andre opgaver vi skal tage os af. Asmus nævnte 

den truede affaldsplads på Kasmosevej. Lars vil tage billeder af byggeaffald der er smidt utilsigtede 

steder, for at dokumentere behovet for at pladsen er i nærheden. Vi frygter at det vil blive meget 

værre hvis pladsen bliver flyttet til Skodsbøl. Det er en opgave som vi må samarbejde med 

landsbylaugene i Sottrup, Blans og Øster Snogbæk om. 

 

Vi drøftede også den manglende belysning på den nye cykelsti fra Blans til Ullerup, men blev ikke 

enige om konkrete tiltag. Robert ville gerne have bomme for stien hvor den skærer vejen fra 

slagteriet, da det vil være farligt uden stop, lastbilerne har ikke en chance for at cyklisterne. 

                                                                                               Ref. Helga 


