Referat til 21. februar 2012
Tid og sted
Den 21. februar 2012 klokken 17.00, hos Gert. Tilstede var Gert, Gitte, Jesper, Claus, Bo, Karen, Lennie, Dina
og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 31. januar 2012
a. Referatet er godkendt
2. Troldefesten
a. Der er endnu ikke gang i noget om Troldefesten, men Bo følger op.
b. Borgerforeningen støtter igen op om Troldefesten og engagere sig på samme niveau som
de tidl. år.
3. Skt. Hans
a. Linda har brænde til bålet, Gert og Bo arrangerer at få hentet brændet og de siger til hvis
de har brug for en ekstra hånd.
b. Båltaler bliver Carl Martin Christensen
i. Vi skal allerede nu finde båltaler til 2013, vi skal derfor finde nogle mulige emner,
forslag kunne være.
1. En fra lokal området
2. En præst (uden at blive for religiøst)
c. Bålhytten skal efter planen indvies til Skt. Hans
i. Der skal være boblevand og snacks så folk har noget at nyde under indvielsen
ii. Evt. med indvielses tale af f.eks. Morten Andersen
d. Salg
i. Vi løb tør for kaffe sidste år, så der skal vi have rigeligt
ii. Vin solgte ikke så meget men da det er lørdag i år sælger vi igen
iii. Øl og vand som sædvanlig
iv. Nogle forskellige kager
v. Te og kakao
e. Grilning
i. Der skal være grilning igen og vi sørger for bord og begrænset antal stole
ii. Claus sørger for grill
f. Lydanlæg
i. Claus forespørger på om vi kan låne anlæg igen

4. Glavendrup-projektet.
a. Byggetilladelse
i. Claus laver ansøgningen og sender, så det er klart inden vores arbejdsdag i marts
b. Taget på hytten
i. IcoMoss kan ikke lade sige gøre på grund af hældningsprocenten på taget
ii. Det bliver normal tagpap i enten grå eller grøn
c. Arbejdsdag d. 24 marts
i. Bo har snakket med Max og han vil gerne komme og borer huller til støbning af
stolper
ii. Bo har aftalt med Anders at han hjælper med at planerer
iii. Claus snakker med Joachim omkring stolpesko
iv. Bo undersøger ang. Tvangsblander
v. Gert sørger for cement mix osv.
vi. Gert står for opmåling, tømreren skal have lavet en målfast tegning
vii. Jesper hører sin onkel om gravmaskine
viii. Karen sørger for at der bliver frokost
d. Belægning
i. Vi lægger et lag stabilgrus på direkte efter planering, Gert sørger på for et læs
e. Tidsplan
i. Indhente byggetilladelse
ii. Planering d. 16-17 marts - Anders og Gert
iii. Arbejdsdag d. 24 marts
iv. Tømreren skal i gang, Claus finder ud af hvornår, f.eks. medio/ultimo af april
v. Skal stå færdig til Skt. Hans
f. Økonomi
i. Der mangler stadig penge til projektet fra Nordfyns Kommune, Gert er arbejder
videre på at få hul igennem, så kommunen kan være med til at støtte projektet.
ii. Der mangler stadig noget finansiering for at projektet er helt dækket ind. Men vi
går videre med projektet også dække borgerforeningen ind hvis de sidste midler
ikke kommer på plads.
iii. Claus sørger for at tømrer prisen holder
iv. Bo sørger for byggekonto
5. Virksomhedsbesøg.
a. Kartoffelmuseet ved Hofmands gave, evt. til efteråret
b. Ditlevdals bisonfarm
6. Hjemmesiden
a. Hvad kunne vi tænke os på siden i løbet af året
b. Aktivitetskalenderen lægges på hjemmesiden
c. Gamle historier og billeder
7. Andet i År 2012 – Hvad vil vi – hvad kan vi?
a. Der kunne arrangeres en cykeludflugt
i. Det har været gjort for en del år siden med succes
ii. Det skal ikke være et udflugtsmål der er for langt væk

8. Evt.
a. Flagalle 15. april – konfirmation
i. Flaghuller skal renses 14 dage inden
ii. Vi arrangerer nærmere på arbejdsdagen den 24 marts
b. Næste møde den 30. april kl. 19 hos Karen og Bo
c. Film projekt omkring Nordfyn igennem lokalrådet
i. Vi deltager i projektet
ii. Vi skal komme med ideer til hvad filmen om Skamby området skal indeholde inden
1. maj
iii. Filmen laves af produktionshøjskolen og vil blive vist blandt andet på Nordfyn
kommunes hjemmeside.

