Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug.
Hans Iversen var vært på adressen Nørremark 18.
Afholdt onsdag den 10.februar kl. 19.00
Dagsorden til mødet:
1. Orientering om LAG
2. Status på cykelsti på Vestermark
3. Status på stednavnet Hestehave
4. Status på regnskab 2014
5. Behandling af forslag til informationstavler og hjemmeside
6. Generalforsamling:
7. Budget
8. Andet

LAG
Christian redegjorde for den seneste udvikling i forbindelse med den nye Lokal AktionsGruppe , måske
bedre kendt som LAG. Se: http://sonderborgkom.dk/stiftende-generalforsamling-i-lag-sonderborg-ogaabenraa/
Og http://www.landbosyd.dk/sites/default/files/media/downloads/pressemeddelelse_2015_01_lag_soend
erborg-aabenraa_er_klar_til_at_gaa_i_luften.pdf
Nævnte bl.a. at den nye organisation er godkendt og at Lag’en fremover varetager Aabenraa og
Sønderborgs interesser i forbindelse med evt. tilskud til kommende projekter. Der vil komme en ny
hjemmeside til erstatning for den gamle LAG Sønderborg-side.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til projekter som kunne kandidere til at opnå støtte – der er
dygtige folk, der hjælper til med, at udforme beskrivelse og finpudse ansøgningerne m.v.

Cykelsti
Hans vil endnu engang forsøge at lægge pres på kommunen – vi håber at spejderlejren kan bruges som
løftestang for projektet.

Stednavnet Hestehave
Kommunen er i gang med at skabe mulighederne for at indføre et nyt stednavn i registeret – vi ser positivt
på udviklingen. En række beboere vil blive kontaktet af kommunen i nær fremtid ang. det nye stednavn.

Regnskab
Økonomien er rimelig, men der er ikke plads til øvrige aktiviteter. Det er ikke tilfredsstillende. Det blev
drøftet om foreningen skulle anmode de mange virksomheder, som er bosiddende på halvøen, om årlige
sponsorgaver i forbindelse med, at de bliver en del af vores hjemmeside. Eller om vi skal bede om en
erkendelse, for den visualisering og dermed reklameværdien, som virksomhederne opnår via
eksponeringen på vores hjemmeside. Vi taler om relative små beløb, men der er principper blandet ind i
det. Vi tager det på generalforsamlingen.

Informationstavler
Er under udarbejdelse og Hans arbejder videre med projektet. Tavlerne skal oversættes til både tysk og
engelsk.

Generalforsamling
Tidspunktet bliver den 11.03.2015 kl 19:00
Sted: Rønhave, Hestehave 20
På valg er Jørgen Wilkenskjeldt – ønsker ikke genvalg; Christian Korsholm Jeppesen – villig til genvalg samt
Poul Evald som suppleant - villig til genvalg og Helle som revisor - ej villig til genvalg.

Budget
Budgettet bliver stort set magen til det for 2014 – ikke plads til de store udsving!

Andet
Vi drøftede om vi skulle have gæster og i givet fald hvilke gæster vi skulle invitere til aftenen. Bestyrelsen
havde nogle i tankerne, som der vil blive arbejdet videre med.
Bestyrelsen har deltaget i forskellige arrangementer siden sidst, og deltagelse i den slags er blevet mere
omfattende. Jørgen kunne godt ønske, at deltagelsen bliver fordelt lidt bedre blandt bestyrelsens
medlemmer og ser gerne, at også interesserede uden for bestyrelsen deltager i arrangementerne. Vi håber
at interessen for hvilke aktiviteter, der fremover skal foregå på Kær Vestermark, vil skabe ønsker om at
bidrage med idéer og synspunkter til hvad vi vil med dette fantastiske område.
Bestyrelsen deltager i marts i en workshop angående udarbejdelse af velkomstskrivelser til nytilkomne
beboere her på Kær. Der arbejdes med en velkomstpakke, som ud over en hilsen også kan indeholde
forskellige små gaver. Det vender vi tilbage med.

Godkendt af bestyrelsen d. 16.02.2015

