Referat fra 05. mar 2013
Tid og sted
Den 05. marts 2013 klokken 19.00.
Tilstede var Gitte, Dorte, Marianne, Bo, Karen, Dina, Claus, Lennie og Jonas

Referat ud fra dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Vi skal huske at få nøgle fra Gert
b. Referatet er godkendt
2. Lokalråd
a. Hvem skal sidde i lokalråd og hvor stort område vil vi dække?
a.i. Boldklubben
a.ii. Cykelklubben
a.iii. Vandværket
a.iv. Antenneforeningen
a.v. Uggerslev gymnastik forening
a.vi. Menighedsrådet
a.vii. Event udvalget
a.viii. Borger repræsentant
a.ix. Erhvervs repræsentant
a.x. Evt. andre
b. Bo sender eksempel rundt på lokalråds vedtægter mm.
b.i. Vi kontakter efter vi på mail har snakket om hvad vi har som grundlag for lokalrådet
c. Vi kontakter de relevante inden udgangen af marts.

3. Busforbindelse
a. Vi skal undersøge behovet for en bus, dette gør vi i forbindelse med kontingent indsamling.
a.i. Vi spørger hvor ofte de vil benytte bussen
a.i.1.

Dagligt

a.i.2.

Ugentligt

a.i.3.

Månedligt

a.i.4.

Årligt

a.i.5.

Slet ikke

a.ii. Bo sætter koloner ind i kontingent arket
b. Ud fra behov går vi videre med det.
4. Bladet
a. Kirken skal huske at aflevere til deadline
b. Deadline 1. maj
c. Borgerforeningens indlæg kunne være omkring lokalrådet.
d. Gerne et historisk tilbageblik
5. Kommende arrangementer, hvad og hvornår?
a. Event udvalget kommer til at stå for mange af de sociale arrangementer
b. Vi arrangere et møde hvor bestyrelsen og udvalget kan mødes og aftale hvordan det kan
foregå.
c. Konfirmation d. 26. april kl. 11
c.i. Oprensning af huller inden
c.ii. Liste over huller sendes ud.
c.iii. Opsætning kl. 7.30
c.iv. Nedtagning kl. 17 cirka
c.v. Vi lægger telegram til Konfirmander i våbenhus
c.vi. Vi skal have fat i flere kraftige elastikker, så samle ind eller hold øje hvor de kan
købes

c.vii. Vi bestiller ny flagstang til mindesmærke
d. Sankt Hans
d.i. Brænde
d.i.1.

Vi har noget

d.i.2.

Vi kigger efter mere når vi kører rundt omkring

d.ii. Båltaler
d.ii.1.

Vi kunne hører menighedsrådet

d.ii.2.

En fra Ase troende

6. Filmprojekt
a. Vi deltager ikke længere men der bliver holdt film kåring blandt dem der deltager i april i
Søndersø.
7. Åben kommune
a. Afholdes 20-21. april
b. Glavendrup rundvisninger
b.i. Vi planlægger at holde det søndag
b.ii. Vi snakker med Karl Martin omkring to rundvisninger
b.iii. Kaffe, the, øl, vand og kage
c. Åbent værksted på Hjørnegården
d. Vi tager til informationsmøde omkring det
8. Glavendruphytten, sidste økonomi?
a. Vi venter stadig på penge fra LAG…
b. Vi mangler sidste borde og bænke
b.i. Inden åben kommune
c. Vi mangler grill og det har første prioritet
c.i. Vi har snakket med teknisk skole og de vil gerne lave en grill til os hvis vi betaler
materialerne.
c.ii. Vi prøver og se om vi kan finde en genial grill løsning

c.ii.1.

Vi tager billeder af den grill der er Næsby

d. Toilet
d.i. Vi snakker med kommunen omkring toilet
9. Mødeaktivitet
a. Mandag d. 29. april klokken 19.
b. Vi snakker med eventudvalg at det passer at de kommer med.
10. Kontingent indsamling
a. Forsat 75,- i kontingent
b. Vi gør klar til indsamling
c. Indsamling gerne i maj og senest inden sommerferien
d. Husk der skal spørges om bus
11. Hjemmeside, hvad skal der på og hvem gør hvad?
a. Vi kigger på strukturen og der må gerne komme forslag til hvad der skal være der af mere
indhold
12. Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns kommune, herunder også
a. Drøftelse af muligheder for hastighedsnedsættende foranstaltninger i Skamby.
a.i. Der er kommet en ny trafikplan, før lå vi nummer 1 på prioriteringslisten, nu er vi
slet ikke nævnt.
a.ii. Vi snakker derfor løbende med Jane Willander ved kommunen for at sikre at de
ikke glemmer os.
b. Møde med Jane Willander
b.i. Der er aftalt at vi tager et møde med hende.
13. Evt.
a. Tjek at Claus mail modtager referater
b. Gymnastik foreningen, har nogen penge og vil gerne prøve om de kan få lov at lave nogle
naturlegeplads i Glavendruplunden
b.i. Vi syntes det er en god ide
b.ii. De kontakter selv kommunen

