Referat fra 16. august 2012
Tid og sted
Den 16. august 2012 klokken 19.00, hos Jesper og Gitte
Tilstede var Gert, Dina, Claus, Bente, Dorte, Bo, Gitte, Jesper, Lennie og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. juni 2012
a. Referatet er godkendt
2. Glavendrup-projektet – Færdiggørelse
a. Grill der skal mures
i. Den skal mures i marksten
ii. Udtænkes et grill rist system der kan hæves og sænkes
iii. Der skal en jernkasse til kul, den skal være åben i den ene side så det er nemt at på
kul rester ud
b. Borde bænke der skal støbes fast
i. De er påbegyndt og der meldes ud på mail når de er klar
ii. Når de er klar finder vi dato for opsætning og faststøbning
c. Der kommer granit sten som underlag i hytten når borde/bænke er sat op
d. Det trækker ind i hytten
i. De to lukkede sider lukkes til med et bræt nederst, det monteres så det nemt kan
skiftes, når de ikke kan holde længere
e. Informationstavle til hytten
i. Er hjemkøbt, og skal hænges op
ii. Der laves frise med logoer for dem der har støttet og en tekst med tak for hjælp
iii. Der skrives historie omkring hvad lunden har været brugt til igennem tiden
f. Claus melder hytten færdig
g. Gert hører kommunen omkring forsikring
h. Økonomi
i. Alle sponsor penge er modtaget
ii. Diverse papirer er sendt til revisor og ryger så videre til LAG
3. Evaluering Skt. Hans + indvielse af hytte
a. Det gik alt i alt rigtig godt
b. Sankt hans
i. Der skal mere halm i bålet
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ii. Vi kan nøjes med pavillon til butikken næste år
iii. Der skal tænkes over båltaler til 2013
iv. Bålhytten gjorde at mange blev noget længere
c. Indvielse
i. Der kunne have været mere opbakning, men gik godt og var hyggeligt
Kontingent – opsamling
a. Det er delvis indsamlet, der er nogle ruter der ikke er helt færdige, men gøres færdige
hurtigst muligt
Bladet
a. Bente er kommet med ide til - Opslags tavlen i bladet hvor folk kan få små annoncer i hvis vi
har ekstra sider, det blev vedtaget i enighed som en god ide
b. Lokalhistorisk vil gerne have 2 blade pr. gang.
c. Bladet uddeles umiddelbart inden troldefesten.
d. Torben og Odense tømrer service høres om de vil have annonce i bladet
Friskolen – herunder hvad med bygningerne?
a. Følger op på status omkring løkkemarkskolen
i. Ang. Skoledistrikt
ii. Konfirmation
iii. Undersøger om der er støtteforening/forældreforening (hvis Skamby kommer i
deres skoledistrikt)
b. Friskolen / bygningerne
i. Gymnastik flytter til Uggerslev
c. Vi afventer og ser hvad der sker med bygninger mm.
i. Vi kontakter Kim med status på diverse
Troldefesten
a. Flagalle
i. Morgen kl. 8
ii. Aften kl. 15
b. Borddækning
i. 4-6 personer
c. Kager
i. 6 kager
Hjemmesiden
a. Nyt blad
b. Ny historie
c. Fjern friskole
Næste møde
a. Torsdag d. 25 oktober kl. 19.00
Evt.
a. Filmprojekt
i. Der er ikke kommet input fra lokalbefolkningen
ii. Borgerforeningen går derfor ind og bestemmer hvad der skal med i filmen
1. Glavendrupsten

2. Glavendrup hytte / Sankt Hans
3. Kirken / Trolden Fin
4. Troldefesten
5. Børnehave
6. Erhverv f.eks. Eilersen
b. Næste møde skal der drøftes jule arrangement eller liggende arrangementer
c. Der skal et par gange om året være repræsentanter med fra de andre foreninger så vi kan
opnå relevant status som lokalråd

