
Kær Halvøs Landsbylaug

indbyder hermed til

BORGERMØDE og GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 18.00 i Borgerforeningens lokaler i Skovhuse

BORGERMØDET:

I samarbejde med Sønderborg kommune herunder bl.a. afdeling for Kultur, Event & Fritid og projektet 
Spejderlejr 2017, har bestyrelsen for Kær halvø landsbylaug fornøjelsen af at invitere til et borgermøde med 
følgende dagsorden:

Kl. 18:00 Vi lægger ud med fællesspisning – Sune fra Rønhaveslagterne har lovet, at han vil trylle en 
lækker suppe frem, og den glæder vi os allerede til!

Kl. 18:45 Vi får besøg af Mikkel Harritslev, der er projektleder for Spejderlejr 2017. Mikkel tager nogle 
medarbejdere med og de vil bl.a. informere om den seneste udvikling i forhold til projektets 
mange opgaver. Hør bl.a. om de trafikale udfordringer, som i en periode vil berøre de fleste 
herude. Der vil også blive informeret om reglerne for besøg i lejren og de større begivenheder,
som kommer til at foregå.

Kl. 19:15 Tid og lejlighed til at der stilles spørgsmål til Mikkel og Co.

Kl. 19:30 Ebbe Enøe kommer og fortæller om fredningen af det gamle militærområde, og hvor langt 
man er med planerne for nye stier på Kær Halvø.

Kl. 19:45 Lone Winther Romme vil delagtiggør os i planerne for anvendelsen Kær Vestermark efter 
spejderlejren.

Kl. 20: 00 Connie Mark Skovbjerg, vores landdistriktskoordinator, vil fortælle om plantekasser og lokale
leverandører af grønt til spejderlejren.

Kl. 20:15 Kaffe

Samtlige klokkeslæt er omtrentlige tidspunkter, men vi håber at påbegynde generalforsamlingen ca. kl 20:15

På grund af traktementet bliver vi nød til at få en tilbagemelding, så vi ved, hvor 
mange, der ønsker at deltage i arrangementet. Tilbagemeldingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 21. marts 2017, men meget gerne før, og kan sendes 
til Christian eller Kenni enten via Mail: korsholm_jeppesen@hotmail.com eller 
Hannekenni@gmail.com eller ved at aflevere en seddel i en af vores postkasser.
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GENERALFORSAMLING

Kl. 20:15 Starter generalforsamlingen med følgende dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskab 2016
5. Budget 2017
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:

a. Christian Korsholm Jeppesen 
b. Rune Petersen er stoppet
c. Jørgen Wilkenskjeldt er stoppet

7. Valg af suppleant, på valg er
a. Poul Evald
b. Mie Wilkenskjeldt

8. Valg af revisor, på valg er
a. Dorthe Nielsen
b. Henriette Frölich

9. Eventuelt

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at vores fælles udviklingsplan skal debatteres og godkendes, så mød nu
friske frem og giv jeres holdninger til kende.

Vi har også brug for tilkendegivelser i forhold til ”Ren dag på Kær Halvø” og endelig skal vi se om vi kan 
skaffe en web-redaktør.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Kenni Nielsen
Formand for landsbylauget


