
Generalforsamling den 30. september kl. 19.00 på

Notmark Skole
Dagsorden
Velkomst, oplæg og indledning:

Inger Plauborg formand for 
Landdistriktsudvalget 

kommer og giver et kort oplæg om udviklingsplaner 
og andet arbejde for livet på landet.

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning.
a) Cykelstien. Udviklingen går meget 

langsomt.
b) Lokaldag
c) osv
d) Regnskab

 3. Indkomne forslag

 4. Fremtidigt arbejde og budget
a) Notmark Skoles fremtid. Hvem, hvad og 

hvordan skal vi bruge skolen. Vi vil søge 
penge til nyt og moderne inventar. Hvad 
skal vi købe?

b) Udviklingsplaner. Hvordan fastholder vi 
det vi har, og laver planer for nyt?

c) Lokaldag
d) Børn og unge
e) osv

 5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter. 
Alle er på valg.

 6. Eventuelt

Kom og vær med i generalforsamlingen og prioritere 
næste års arbejde. 
Giv bestyrelsen et godt mandat til at arbejde. Hertil 
kræves at mange møder op.

Vær med i bestyrelsen: 
 vi mangler din arbejdskraft, 
 vi mangler dine forslag, 
 vi mangler dine kontakter til foreninger mm
 vi mangler dit navn på listen over 

bestyrelsesmedlemmer, så eks ansatte i 
kommunen mv. kan se opslutningen til arbejdet.

Udviklingsplaner
Der bliver indkaldt til et nyt møde her hos os. Datoen 
kommer snart. Allerede nu skal du være klar med dine 
forslag til hvad der er vigtigt for vores tre landsbyer.

Vi får internet fra Sydenergi på 
Notmark Skole. 
Sydenergi lægger et gratis tomt rør ind på Notmark skole 
nu. Vi skal så tage stilling til hvilken forbindelse vi vil 
have. 
Sydenergi kommer her med en info 
bus. Den holder på p-pladsen ved 
kirken mandag d. 6 oktober mellem 
kl. 15:00 og 17:00.
Sydenergi lægger gratis et tomt rør ind til dit hus, hvis du 
tilmelder dig nu. Hjælp lige naboer med at få tilmeldt sig. 

Hvilket inventar skal vi have til 
Notmark Skole?
Vi er begyndt på ansøgningen og vi får i november hjælp 
af sekretæren for LAG og Landdistrikternes Hus, så vi 
kan søge til 1. december. Vi vil gerne have forslag til 
hvad ansøgningen skal indeholde. Det er også 
foreningerne der skal komme med forslag.

Konkurrence: Vejen skal pyntes op!
Hvad skal vi gøre for at få en unik vej gennem de tre 
landsbyer? Det skal være noget som folk vil snakke om 
og det skal være noget som passer til landsbyer. 
Der er præmier til de bedste forslag. 
I lokalplanen står der porte ved indkørslen til de tre 
landsbyer, men hvad skal gøre ind i mellem?

Planstrategi 2007. 
Den hedder ”Liv i Sønderborg” Fås hos Anders Brandt.
Landistriktsudvikling, samarbejdsmuligheder mellem 
kommuner, landbrug og landbefolkning, – ideer og 
inspiration.  Der er mere end 3 mio til rådighed i år i 
Sønderborg. Der er masser af penge, men vi mangler 
folk til at hjælpe med at pengene bliver brugt i vores 3 
landsbyer. Hæftet kan fås hos Anders Brandt.

Navne, adresser,  telefonnumre og mail-adresser på bestyrelsen.
Formand: Anders K Brandt, Søndergade 13, 74473480, 61333483, anders.brandt@hundslev.dk
Kasserer: Ole Jøker Nissen, Notmark 8, 74473351,  26 36 33 51, nissen-ole-else@mail.tele.dk

Sekretær: Henrik Hansen, Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk
Betina Christensen, Almsted 6, 73 45 80 89, 61 27 80 89, almsted@email.dk

Erik Olesen, Almsted 4,  74 48 57 61,  28 57 04 39, erik@dybcom-data.dk
Bent Nielsen, Søndergade 11, 74473602, 20163602, bentsbyg@mail.dk

Maillisten: hundslev@groupcare.dk er kun for tilmeldte. Hjemmeside www.hannyt.dk

Nyhedsbrev for Hundslev, Almsted og Notmark 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vindere ved lokaldagen:
Vinder af frugtkurven ved indgangen:
Rita Iversen, Almsted 45

Vindere af gættekonkurrence med flest rigtige svar:
Hovedpræmien, fonduesæt og lygter, gik til
Rikke Jørgensen, Vestergade 14 Guderup

Øvrige sponsorgaver til:
Louise Jørgensen Vestergade 14 Guderup
Karin Jørgensen   Vestergade  14   - -
Susanne Holm Almlundavægen 7 Malmø
Christine Renner Fryndeshave 6 Fynshav
Tyra Hansen Hundslevvej 13
Jonna Christine -  Søndergade 20 Hundslev
Rene` Crawack Sejmosevej 11      - - -
Henning Mathiesen, Sejmosevej 16  - - - 
Tove Bang Hundslevvej 28

Lone L. Mathiesen  Sejmosevej 16
Debby Boysen, Blegebæk 4
Hanne Harmsen Jensen, Kanalvej 1 Hundslev 
Else Eriksen, Notmark 9
Doris Lauridsen, Sørens Møllevej 9
Brian Elkjær Pustelnik, Østermarken 13 Nordborg
Marianne Mathiesen, Søndergade 11
Thomas Schmidt, Storemarksvej 6 Hundslev
Jutta Lykke, Lykkevej 4                _ _ _
Susanne Holm Søndergade 21       _ _ _
 
Ekstra præmie for besvarelse, gode ideer eller tilbud 
om at give et nap med næste år.
Christine Renner
Lone L. Mathiesen
Susanne Holm

             GÆTTEKONKURRENCE
UDSTILLER SPØRGSMÅL SVAR

1 Hundslev KRO Hvornår blev Hundslev Kro renoveret?
01-07

2 Notmarkhus Hvad skal den udstillede genstand bruges til?
Flå huden af et dyr

3 Træsnitter Carl Bang Hvilken træsort er de 6 numre? Æble,valnød,acacia,kirsebær,ask,eg

4 Suzy Q
 Salsa /Suzy Quattro        

5 Bents Bygge Montering Hvor mange år har jeg været snedker?
39 år

6 Skibslaget.... Sebbe Als Hvor langt væk har Sebbe Als været?
New York

7 African Dream Hvor høj er giraffen ved min butik i Hundslev?
2,80 meter

8 Jagtforeningen Hvor mange lam får et rådyr normalt i et kuld?
2 rålam

9 Tupperware
Kolding

10 Friendtex Hvilken farve har den nye Friendy bamse?
Lyserød

11 Japanerimport
4,2 sekunder

12 Flyver- hjemmeværnet
Nej

13 Brevdue-foreningen Hvor hurtigt kan en brevdue flyve?
80 km. /timen

14 Shang ri la        m.fl. Hvad er en strisko?
Skøjter

15 Ken Aebeløe Murerfirma Hvad er en petring?
1/4 sten

16 Træsnitter Arne Dreier
Enebær

17 Brandværnet Hvad er en HT’er?
Højtryksslange

18 Notmark Kirke Hvor gammel er Notmark Kirke?
800 år

19 Lokalforeningen
ca. 600    (597) 

Navnet Suzy Q er inspireret af en dans og en 
sanger – hvilken og hvem?

Tupperwares region ”Kongeåen” har et varelager. 
Hvor ligger det?

Hvor hurtig er denne Toyota Supra fra 0 – 200 
km/t?

Skal man være pilot for at være med i 
Flyverhjemmeværnet?

Hvilken træsort er det mærkede salatsæt 
fremstillet af?

Hvor mange indbyggere har de 3 landsbyer til 
sammen?
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