E`Svenstruplaug
Bestyrelse
Hanne Græns

Henrik Elkrog

John Jacobsen

Børge Jørgensen

Agnes Nielsen

Ugebjergtoften 7

Voldgade 13 A

Skoletoften 26

Ahlmannsvej 9

Mølletoften 22

Referat
Fra mødet tirsdag d. 11 -10, kl. 19.00 hos Agnes
Referat. Der er ikke skrevet referat fra de sidste møder
Dette er taget til efterretning

Evt. udvidelse at bestyrelsen / suppleant
Mia Bendorff kommer med i bestyrelsen, hun er med fra vores næste møde d. 24 november.

Badebroer.
Broerne er taget ind og Børge arbejder videre med en evt. forlængelse af broen i Himmark.
Broerne sættes op den første weekend i juni og tages ind den første weekend i oktober. såfremt vejret
tillader det

Uge 42 opfølgning.
Vi synes der er styr på aktiviteterne og vi kan kun glæde os over at de involverede parter gør så stort
et stykke arbejde så vi kan afholde en aktiv uge 42

Økonomi.
Økonomien ser godt ud.
Projektet Av-udstyr til forsamlingshuset er godkendt i Landdistrikts udvalget , Agnes rykker Sille for
Udbetaling af midlerne.
Enighed om at E´Svenstrupper får 250kr. årligt.
Infoland der inviteres til opfølgnings kursus, Henrik tager kontakt til Jens Good for deltagelse

Projekter.
Vi har stadig ikke fået færdigredigeret infotavlerne til Engelsk og tysk
Hanne har læst korrektur på materiale til infotavle ved Alsingergården.
Generation x.: her bliver de involverede parter indkaldt til møde i november, så vi er klar til endelig
projektstart i januar 2012, friskole bestyrelsen bliver opfordret til at deltage i arbejdet.

Juletræ.
Juletræstændig er den 26 november. Hanne sørger for træ. Henrik køber ind til slikposer samt
æbleskiver. Agnes sørger for poser og gløgg. Samt sætter opslag i bladet.
Vi mødes d. 25 november for opsætning af træ kl. 15.00
Der sørges for en erkendtlighed til de involverede parter.

Foreningsforum.
Næste møde afholdes d. 19 januar kl. 19.00 på forsamlingshuset alle foreninger inviteres og
dagsorden kommer med i næste nr. af E´Svenstrupper.

Agnes orienterede kort omkring Svenstrup friskole.
NÆSTE MØDE .: Er den 24 november hvor vi også pakker juleposer
Henrik tager PC. Med og orientere omkring infoland.

Ref. Agnes

