
Bestyrelsesmøde nr 5. – tirsdag d. 27. september 2011 

 

Fraværende: Jan Erik – Hanne 

Referat: Jan Vollsen 

 

1. Godkendelse af referat  -  OK 

 

2. Meddelelser ved Formand: 

 

Arbejder videre med Trakfikudvalg 

 

Landdistrikt-udvalg har møde 29/9 vedr. etablering af Biogas anlæg i Ullerup, hvor ingeniører og 

andre er inviteret. 

 

Der blev diskuteret hvorvidt vi skal gøre brug af forskellige reklameartikler såsom kuglepenne, 

kalendere mm.  Ikke behov på nuværende tidspunkt. 

 

3. Meddelelser ved Kasserer: 

 

Jette mangler stadig et fornuftigt regnskabsprogram, hun har meget at tage hensyn til i øjeblikket, 

så derfor overtager Bo og Asmusregnskabet til generalforsamling 2012, dog med Jette på sidelinien. 

 

4. Ringridning:  

 

Der er solgt 20 anker øl, samme som sidst 

Der er dog ca 350 pølser i overskud, disse ligger i fryser i ”kælder” 

Lauget og ringridderforening deler overskud. 

Forening får kr 6400,- derfra fratrækkes bespisning og drikkevarer dvs at der er tilbage kr 4965,- 

Lauget  får samme beløb kr 6400,- + direkte sponsorat af ringridderpølser fra Broager sparekasse. 

Dvs kr 11600,- 

Forslag om at købe små pølser til børn næste gang 

Jette mener at der skal ekstra hjælp på begge dage(måske udefra), der er alt for meget at se til, de 

kunne måske også hjælpe på omsætningen når der kommer flere hænder på opgaven. 

Næste år skal der købes hos Abena(paptallerken-krus mm) Dagrofa er for dyr. 

 

5. Hjertestarter: 

Vi vil ikke arbejde videre med projektet pt. Da vi mener at der er andre som sportsforeninger, 

brandværn eller andre. 

 



6. Energimøde 29/9, hvor der skal diskuteres hvad der skal med på borgermøde (biogas mm) 

 

Kaffe: tidsplanen overholdes ;o) 

 

7. Udvalg: 

A:  Natur  

Jan hører Jan Erik og Andreas(24249064) vedr stubfræsning og opretning af Avnbøl-Sned 

 

B:  trafiktælling 

Stor flot indsats af tællere og 6. klasse samt frivillige. Der er udarbejdet et rigtig flot skema med 

grafer og kurver og alle mulige køretøjer. 

 

C:  Medborgerhus 

Der arbejdes videre med priser, da man ønsker at AU-Laug skal købe og stå for medborgerhuset. 

Dette ønsker man ikke på nuværende tidspunkt, og afsluttes indtil videre. Dvs punktet 

MEDBORGERHUS skal ikke med på næste dagsordren. 

 

8. Foldeborde: 

 

Jan undersøger priser og kvalitet på foldeborde og søger om tilskud ved Landdistriks-udvalg. 

Sille smar@sonderborg.dk 

 

9. Kommende arrangementer: 

 

A:  fællesspisning 

Problem med gymnastiksal, den er dobbelt booket. Men vi kom først. Vi ser dog på andre 

muligheder. Bo følger op på lokaler. Lars sætter opslag på hjemmeside. 

 

B:  juletræslys 

Bo skaffer juletræ. Det skal sættes op den 19. november kl 1030 

 

C:  juletræsfest  + sponsorer  

Jan finder sponsorer til slikposer og andet godt  til ca 60-70 børn. Mere på næste møde 

 

D:  julefrokost 

Jette bestiller mad og lægger hus til. Bo skaffer snaps. Alle medbringer 2 gaver til samlet max kr 50,- 

til pakkeleg 

 

E: Generalforsamling 6. marts 2012 

Asmus har fået lokaler under ”gl. rådhus” undersøger med projektør 

 

 

mailto:smar@sonderborg.dk


10. Hjemmeside 

Skal der være flere faneblade/links vedr. byggegrunde eller andre oplysninger som kan være til 

gavn for nybyggere og tilflyttere til Avnbøl-Ullerup. Er der behov eller tidspilde??? 

Det kan laves som et Nyhedsindlæg mener Lars, så er der heller ikke så meget som skal 

vedligeholdes.. 

Der er ca 330 besøg på vores hjemmeside i gennemsnit hver måned(flot) 

Der er pt. 25 tilmeldt vores nyhedsbrev på hjemmesiden 

  

11. Landdistriksudvalg: 

 

Der kommer kunst ved jernbaneoverskæring i Avnbøl i uge 42 

 

Formanden takkede for god ro og orden.  

 

Næste møde 25. oktober 2011 kl 1900 ved Bo på Kalvetoft 


