
Referat for bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug. 

Mandag d. 11. maj 2015 - kl. 19.00
Tilstede: Kenni, Jørgen, Hans, Christian
Afbud: Rune
  

Dagsorden for mødet:

Punkt 1 Udfyldning af skema til projekt spejderlejr.

 Skemaet blev udfyldt af bestyrelsen 
 Kenni sørger for at sende retur.

Punkt 2 Uge 39 – Landsdækkende kampagne – Frivilligugen. Ønsker vi at 
deltage, kan vi bidrage med noget?

 Vi foreslår et åbent hus med rundvisning på museet på Rønhave.
 Hans tager kontakten til de frivillige som skal stå for arrangementet.

Punkt 3 Lørdag den 30. maj byder Diamanten, Dynt-Skelde-Gammelgab, Smøl, 
Avnbøl-Ullerup og Kær Halvø ind til en fortælling om deres erfaringer 
med projektet: ”Bæredygtige Landbyer i Sønderborg”. Tilmelding senest
d. 25. maj 2015.

 Jørgen fortæller om fjernvarmeprojektet, hvis han har mulighed for at 
komme. 

 Kenni spørger Jens Andersen om han har mulighed for at komme og 
fortælle om fjernvarmeprojektet

 Hans fortæller om kort om Rønhave

Punkt 4 Vi cykler i dag -  kampagnen afvikles søndag den 7. juni 2015

 Jørgen fremviser landsbylauget el-cykler
 Kenni deltager 

Punkt 5 Bidrag fra lokale virksomheder

 Christian opdaterede om forløbet og arbejder videre med et oplæg til 
virksomhederne. 

Punkt 6  Placering af infotavler

 Der blev diskuteret 6 steder som der arbejdes videre med.

Punkt 7 Udviklingsplan -  tilføjelser eller rettelser

 Vi fjerner planer om fjernvarme, kulturhovedstad 2017 og bemærkninger 
omkring flagstang og blomster, da det ikke er relevant mere for 
landsbylauget.



Punkt 8 Nyt fra Kær Vestermark gruppen

 Kenni er gået videre med oplægget fra generalforsamlingen, men har ikke 
hørt noget siden. Derfor kontakter ham Morten Menné.

Punkt 9 Eventuelt

 Vi snakkede om 2 emner
 Busforbindelse rundt i kommunen.
 Kan den nye fundraiser ved kommunen måske være behjælpelig med at 

finde penge til en cykelsti på Vestermark.


