
E`Svenstruplaug 

Referat fra møde i FORENINGSFORUM 
 

Referat fra d. 19 august 2010 Godkendt 

Opfølgning.: Infotavler arbejdes der videre med Engelsk og tysk tekst. 

Flagalle ved kirken er taget af bordet, på grund af at det ikke kan lade sig praktisere, træerne i alleen 

står i vejen. 

 

Svenstrup Skolen.  
Karin og Dorthe gav en orientering om hvor langt de er med planer om enten en Projekt skole i 

kommunalt regi eller i friskoleregi. De har aftale om et møde med Universe Fonden for evt. samarbejde 

Ligeledes har de følere ude omkring køb eller leje af skolen bygninger  

 

Forsamlingshuset. 
Gert og Lasse. Der er kommet nye vinduer i hele vejen rundt og der arbejdes med at få et nyt 

indgangsparti.  

Hvad har de gang i. 

Aktiviteter.: Generalforsamling marts, koncerter D. 25 MARTS, D. 14 MAJ, 19 NOVEMBER Høstfest 

i september. Rengøring i juni  

Udlejning af lokaler går ret godt. 

Forsamlingshuset mangler AV udstyr . der undersøges hvad det vil koste og der laves en ansøgning til 

Landdistrikts udvalget i samarbejde med Laug´et.   

 

Ringridning og lørdagsfest.  
Dorthe.: Ringridning er den 5 juni. 

Aktivitet den 4 juni om eftermiddagen var der følgende forslag til . 

Tur skattejagt med GPS. Binko-Banko. Laugét arbejder videre. 

Middagen om aftenen i teltet her  spørges Claus og Hanne om de er interesseret i at lave maden.  

Eftermiddagskaffen ? 

  

Generation X.  
John ridsede vore planer op og der blev nedsat en projektgruppe bestående af Karin, John, Helge , Peter 

P. Agnes og forsamlingshuset finder en .  

Karin og Helge tager kontakt til teknisk skole i Sønderborg for hjælp til projektet. 

Der vil blive afholdt møde i gruppe i løbet af april, maj måned. 

 

Forenings og fælles Fremtidige aktiviteter. 
Sports og kulturkalender. Dette arbejder Henrik videre på.  

E´Svenstrupper vores lokale månedsblad får problemer såfremt skolen lukker og samtidig er der en 

opfordring til alle om at støtte op økonomisk, der er kun ca. 50% af modtagerne af bladet der indbetaler 

et årligt beløb, dette kan på lidt længere sigt give problemer. Hvis vi fortsat gerne vil have bladet i 

parpirform  

 

Tilbagemelding fra E Svenstruplaug. 
Der er evalueringsmøde d. 1 marts omkring Generation + 

Der arbejdes på at gøre Infoland mere tilgængeligt. 

 

Næste møde torsdag d. 06 -10-11 kl 19.30 

 

                       Svenstrup d. 23-03-11. 

Agnes  


