Referat fra 30. april 2012
Tid og sted
Den 30. april 2012 klokken 19.00, hos Karen og Bo
Tilstede var Bo, Karen, Jesper, Gitte, Lennie, Dina, Jakob, Dorte, Gert og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 21. februar 2012
a. Referatet blev godkendt
2. Glavendrup-projektet
a. Økonomi
i. Vi fik penge fra energi fyn fonden 30.000,ii. Budgettet ser positivt ud og derfor undersøges der med fliser og bænke/borde
iii. Bo styrer det økonomiske omkring tilbud og indsendelse til LAG osv.
iv. Bo undersøger omkring forsikring af hytten
b. Aviser/presse/omtale
i. Der skal laves pressemeddelelse omkring at bålhytte projektet er i gang
ii. Der skal laves pressemeddelelse omkring indvielse af bålhytte projektet
iii. De to lokal aviser, fyns stiftidende, tv2fyn og evt. andre medier – Claus styre
processen
c. Indvielse/taler/arrangement – hvornår?
i. Tidspunkt
1. Vi satser på 17.30 det kan dog ændre sig
ii. Hvad skal vi have
1. Asti og chips
iii. Hvad skal der ske
1. Morten kommer forhåbentlig og taler
2. Måske Bjarne Rorup fra turist foreningen om han vil tale
3. Gert giver introduktion til hvorfor vi har lavet hytten og præsentere taler,
og takker bidragsydere
iv. Flaghuller
1. Ekstra flaghuller ved lunden
v. Praktisk
1. Grillkul
2. Lydanlæg

3. Grill
4. Opstilling af telt koordineres via mail, men gøres evt. samtidig med bål hvis
det bliver om formiddagen
5. Borde og nogle stole, folk skal også selv have stole med.

3.

4.
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d. Praktisk
i. Der er kørt stabilgrus ud på området og det er stampet
ii. Skære skaller
e. Toilet faciliteter
i. Der undersøges omkring kommunen er forpligtet til at stille toilet op, pga.
Glavendruplundens turistmæssige betydning
ii. Det kunne med fordel blive et handicap toilet, så der er lige adgang for alle og giver
også andre tilskudsmuligheder
iii. Toilettet kunne evt. være åbent for offentligheden fra 1. april til 30. september
iv. Vi følger op på toilet muligheder, herunder igennem turistforeningen
Fart kampagne 2012 – vi deltager
a. Vi fik 10 piger og de er malet og opsat
b. Vi må beholde pigerne så vi evt. kan bruge dem senere
c. Kommunen har også en fart kampagne kørerende hvor vi ikke er nævnt, vi følger op på
hvorfor vi ikke er nævnt i deres materiale
d. Vi kunne godt tænke os bump på vejen, f.eks. dem midt på vejen hvor maskiner frit kan
passere. Alternativ chikaner, der ikke generer de store maskiner for meget
Kontingentindsamling
a. Bo gør materialet til kontingent indsamling klar og fordeler ruterne
b. Et stykke omkring kontingent indsamling skal i bladet, hvad koster det, hvad går pengene til
osv.
c. Deadline for indsamling af kontingent er 20. juni
Skt. Hans
a. Salg
i. Vi køber ind vand, øl, vin, kakao
ii. Vi laver kaffe og te
iii. Elkoger og instant kaffe medbringes som backup
iv. Vi laver snobrødsdej
v. Der sælges kage
b. Heksen, forhører os hos børnehave eller fritidsordning omkring heksen
c. Bål
i. Vi solhverv folkene omkring hvornår de holder deres.
ii. Der er skaffet noget brændsel
iii. Vi kunne evt. lave bålet lørdag formiddag d. 23 deltagende, vi skriver sammen på
mail omkring præcis tidspunkt
Bladet nr. 2 / 2012
a. En side omkring filmprojektet
b. Nyt fra borgerforening, med info, billeder af bålhytten, sponsorer osv.
c. Skt. Hans annonce

7. Forslag fra næstformand:
Udpegning af tovholdere på vores forskellige projekter. Eksempelvis én, der tager ansvaret for
flagallé, rensning af huller m.m..
a. Det er umiddelbart en god ide og vi kan prøve det ved næste projekt
8. Hjemmesiden
a. Fartkampagne nyhed lagt på hjemmesiden
b. Bålhytte finansiering lægges på hjemmesiden
i. Vi undersøger om der er billede fra energi fyn overrækkelsen, logo skal også på
c. Der er skrevet ud til dem vi linker til at de gerne må skrive lidt tekst om dem selv
9. Orientering fra Friskolens Generalforsamling samt skolens indkaldelse til "foreningsmøde" den 7.
maj. (Gert)
10. Næste møde
a. Den 12. Juni kl. 19.00
11. Evt.
a. Filmprojekt
i. Det kommer i bladet og vi forventer input fra de andre lokale

