Referat fra best. møde d. 14. november 2012
Deltagere: Jonna, Ejner, Henrik, Lone, Majbritt og Ken Olav.
Pkt. 1
Godkendelse af referat.
Pkt . 2. Orientering







Vindmøller: Borgermøde d 4. dec. Invitationer sendes ud. Dato ændret til d. 10. dec.
Svampetur: Der var 14 deltagere, rigtig god og hyggelig dag. Pris til Anker 2 flasker vin.
Landsbyforum referat: Der er mange aktiviteter i de forskellige landsbyer. Repræsentanter for de
forskellige landsbyer fortalte om deres aktiviteter.
Borgen d. 20.nov.kl. 15-17. Energi og byggemesse. Der vil være forskellige udstillere.
Lansdbyforum: Afholder julefrokost hvor Ejner og Lone og Jonna og Ken Olav deltager.
Brugerrådsmøde: Ejner udleverede et referat fra mødet Bjarne Kær(kommunen) og Margrethe
Meldgård (formand NSU) får et ref. tilsendt. Bestyrelse mener ikke at HAN skal betale for leje at itudstyr da der kun vil blive tale om overflytning af penge og det er HAN’s udstyr og div. udgifter
bliver betalt af HAN. Der er indført en log-bog for brug af skolen.
NSU bliver igen bedt om at bad med mere skal gøres rene ellers vil andre gøre det og NSU vil få
regning.

Pkt. 3 Bestyrelsesarbejdet


Forretningsorden er læst og godkendt af best.medlemmer.

Pkt 4 Nedsættelse af arbejdsgrupper m.m.
Arbejdsgrupper:











Landsby pedeller: Anders Brandt og Bruno Clausen
Web-gruppen: Henrik og Jonna
Bæredygtig landsby: Ken Olav
Landsbydag (dyrskue): Ejner og Majbritt
Efter skole cafe’: Lone
Læsegruppen: Jonna
Grøn infrastruktur: Jonna og Betina
Krolf-bane: Ken Olav og Ejner
Spil: Henrik
Fællesspisning: Initiativtagere…..

Pkt. 5 Aktivitetskalender 2013 januar-juli.


Aktivitetskalender: Jonna indkalder til møde sammen med Notmark lokalforening først i det nye år
for at planlagte arrangementer ikke holdes samtidige eller lige efter hinanden.

Evt.
Mangler ekstra hænder til Efterskolecafe’.
Den gamle container skal lægges ned når den er tømt da den ikke må bruges. Der kommer nye containere.
Næste møde. Jonna indkalder til fællesmøde med Notmark Lokalforening først i januar måned.

