
     

 

 

Side 1 

 

Referat fra foreningsforum  d. 29.01.2014 kl. 19.30 på Forsamlingshuset 

 
 

Følgende foreninger var repræsenteret : Skolen, brandværn, ringridning, lauget , cykelklubben , 

forsamlingshuset og SUF. 

Referat.  
Anneli : Ordstyrer. 

 

Agnes bød velkommen og var glad for at så mange foreninger var repræsenteret. Kort orientering om 

hvad lauget er i gang med i øjeblikket. 

 

Kommende aktiviteter i den nærmeste periode : 

 

Øl smagning, fastsat dato følger hurtigst muligt. ( April / maj ) 

 

Infotavle på parkeringspladsen overfor forsamlingshuset ( April / Maj ) 

 

Opstart ” Hjælp ældre godt i gang med PC ” Officiel start 1. marts 2014 kl. 10. ( Marts ) 

 

Sommerfest og cykelsponsorløb, samme weekend som ringridning. ( Maj / Juni ) 

Evaluering uge 42 : 
Der var generelt tilfredshed med afviklingen af ugen. Der var rimeligt fremmøde til de forskellige 

aktiviteterne, som var SUF, Cykelklub , Skolen , Brandværn , Skytteforening og Stolbroladen / 

farveladen . Specielt Skytteforeningen og  Stolbroladen / Farveladen som også havde gjort mere ud af 

at reklamere for aktiviteterne ved skolens loppemarked og ved andre mulige aktiviteter. 

Brandværnet have en god øvelse og et rimeligt fremmøde om eftermiddagen efter fællesspisningen. 

Skolen informerede om at de i år ønsker at afholde loppemarked over 2 dage i uge 41, bemærk er ikke 

endeligt fastlagt.  

Denne weekend kan fællesspisning ikke foregå. Lauget forsøger med ny dato evt. den 19. oktober 2014 

Nærmere oplysninger følger. 

Ellers var der enighed om at følge samme opskrift i år. 

Er der flere foreninger og lign., som er interesseret i at være med er de velkommen til melde til Mia 

Bendorff  23839317. 

 

Igangværende projekter i lauget : 
Informationstavle på skolen ” Display på muren ”, i samarbejde med skolen. 

 

Opstart undervisning af ældre på PC i et lokale på skolen. Arbejdsgruppen mødes på skolen den 3. 

februar . har vi PC nok ellers kan skolen evt. levere flere. 

Hvad med borde og stole !!! Vi ser hvad vi har. 

 

Folder til ” Tilflyttere ” Arbejdsgruppen er endnu ikke helt på plads. Forslag om at få en tilflytter med 

i arbejdsgruppen og elever fra skolen. Folderen skal være en ” Appetitvækker ”  og spørgsmålet er : 

Hvad mangler tilflyttere !!!!! 

 



     

 

 

Side 2 

 

E TOP SKÅ !!   Et medborgerhus / møde sted  for børn og unge. Skal vi have det !!!! 

Der er et forslag ude om at lave et lokale på loftet på forsamlingshuset. Er det en god ide !!! 

Der skal undersøge og gives tilsagn fra forskellige steder og foreninger inden der overhovedet går 

noget i gang. Det arbejdes der på i den nærmeste tid. 

 

 

Fælles hjemmeside for lokalområdet : 

Lauget har infoland og den kunne måske linkes til. fælles hjemmeside. 

 

Lokalområdet har en fælles hjemmeside, som Torben Sprenger har ansvaret for og sørger for at 

informationerne på ind. 

Hjemmesiden kunne godt bruges mere end den gør i dag. 

Oplysningerne som ER på hjemmesiden skal opdateres af de enkelte foreninger, ved at aflevere nyt stof 

til Torben. 

 

Der blev foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe for at få gjort hjemmesiden lidt mere aktiv. Anneli og 

Henrik fra Lauget er i arbejdsgruppen og der kan rettes henvendelse til dem. 

 

 

Har du en god ide til noget i lokalområdet, udsmykning , ting der kunne gøres bedre / anderledes , 

noget vi mangler , et spændende arrangement du har hørt eller været med til osv.  

Så kontakt  23839317 ( Mia Bendorff ) eller skriv til lauget . 

Email : etam7@hotmail.com 

Lauget opretter en idebank til formålet . 

 

På mødet var fremme om vi skulle have en brokkedag, hvor man kunne komme med sine meninger til 

ting og arrangementer som foregår eller har foregået. Så som om vi skulle have en ny skulptur på 

græsset ved vejen til Himmark .  

Har du en menig til dette så ret henvendelse til lauget på samme måde som ovenfor oplyst. 

 

 

Under mødet blev der serveret kaffe / the og en ostemad. 

 

TAK for godt fremmøde. 

 

 

E `SVENSTRUPLAUG 
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