
Bestyrelsesmøde i Kær Landsbylaug. 

Hans Iversen var vært på adressen Nørremark 18.

Afholdt onsdag den 18.marts kl. 19.00

Dagsorden til mødet:

1. Konstituering
a. Konstituering
b. Hvem arbejder med hvad

2. Udviklingsplan
3.  Kær Vestermark
4. Velkomstpakke
5. Bidrag fra lokale virksomheder
6. Fremtidigt medie til varetagelse af bestyrelsens info
7. Rengøringsdag
8.  Eventelt

Rune havde meldt afbud til mødet.

Ad 1

Bestyrelsen konstituerede sig med Kenni som formand, Hans fortsætter som kasserer, Christian bliver ny sekretær, Jørgen og Rune er valgt som 
bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen fortsætter som bestyrelsens repræsentant i Landdistriktsudvalget (LDU) og i Landsbyforum (LBF).

Christian fortsætter med at arbejde med LAG

Rune fortsætter som tovholder på rengøringsudvalget og fortsætter med at organisere aktiviteten.

Kenni overtager suppleantfunktionen i LDU og LBF. Jørgen giver besked til LDU og LBF.

Ad 2

Ændringerne i udviklingsplanen blev godkendt og det blev besluttet at den nye version bliver lagt på nettet.

Sønderborg kommune kommer med et udspil angående retningslinjer for en generel opdatering af laugenes udviklingsplaner.

Ad 3

Listen der blev gennemgået på generalforsamlingen er indsendt til kommunen. Vi afventer kommunens næste skridt.

Ad 4

Kenni har deltaget i et møde angående udarbejdelse af en velkomstskrivelse til fremtidige nye tilflyttere. Vi forventer at få brug for 10 – 15 pakker pr.
år.

Ad 5

Generalforsamlingen besluttede at vi skal henvende os til de lokale virksomheder med henblik på at få dem til at bidrage til driften af landsbylauget. 
Sune fra Rønhaveslagteren har allerede meddelt, at han, i samarbejde med Propimperiet, vil lægge en ”afgift” på hver solgte vinflaske fra 
slagterbutikken.

Christian udsøger og laver en liste over samtlige potentielle virksomheder, der kan udvikle sig til bidragsydere.

Ad 6

Det blev aftalt at vi sender en meddelelse ud angående behovet for at få fremtidige meddelelser på papir eller om man kan nøjes med at få 
informationerne via nettet. Kenni laver skrivelsen og Christian sørger for trykningen.



Ad 7

Rengøringsdagen blev fastlagt til den 11. april 2015 kl. 10. Kenni skriver en indbydelse som bliver udsendt sammen med ovenstående meddelelse.

Rune har tilbudt at organisere dagen som bliver afviklet i Jørgens lade.

Godkendt af bestyrelsen d. 
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