Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

1. april 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 58

19:00 – 20:00
Engvadgård

DELTAGERE:

Søren, Anne Mette, Jeppe, Brian og Tommy

AFBUD:

Jeanette, Lizzi, Anders, Pia

Dagsorden – teammøde om Skovens Dag 2019:
1. Valg af referent
2. Skovens Dag 2019
a. Status / orientering v/SES
b. Skal vi aflyse?
c. Gennemføre – opgavefordeling
3. Fastlæggelse af næste møde

#

1

2

Dagsordenpunkt

Status

Valg af referent
Tommy tager referat.

Lukket

Skovens Dag 2019
Referat fra skoven dag møde den 18/3. Mange deltog, men de
fleste havde forbehold for økonomien, når nu ikke HTK kunne
bidrage.

Dead
-line

Ansvar
-lig

Tommy

alle

Kommunen vil gerne hjælpe lidt, bl.a. med toiletvogn, borde
og bænke
a

b
c

Aktuelle deltagere:
FDF Spejderne - med pandekager
Jagtforeningen - luftgevær, bueskydning og partering
HTK sundshedshusene
Æselridning - gebyr 20
Landsbylauget - bådbygning / fuglehuse
Rema - æbler
Ole Sørensen - ornitolog

åben

Der var enighed om at skal gennemføre Skovens Dag 2019 i
vores eget regi – med de begrænsninger det så giver.
Behov for 3 pavilloner (6x6)
Træ/brædder til bådebygning
Save
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Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

Boremaskine - manuelle
Søm
Hammere
Samle alle aktiviteter ved shelteret
Forventningsafstemning på et meget barberet arrangement fx
11-14. Kom på skovtur med familien og spis din medbragte
mad og termokaffen, så er der lidt leg og en pandekage til
dessert.

Åben

Tommy skriver artikeloplæg til sn.dk
A3-plakat til ophængning i fx. Rema - samme layout alle steder.
Tommy rykker for tilladelsen hos kommunen.
Søren spørger deltagerne om endeligt tilsagn.
Jeppe prøver at skaffe affaldstræ.
Arbejdskraft – rejse og nedtage telte, rydde op, hente træ til
bådbyging.
Købe søm/blomsterpinde mv/ affaldssække /bånd/snor/sejl
(Tommy)
Tommy: Skriv på facebook at vi godt kan bruge lidt hænder til
at hjælpe med lidt praktisk fra kl 9 og efter kl 14.

3

Fastlæggelse af næste møde
Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag 9/4 2019 kl. 19-22 i
Engvadgård.
Generalforsamling aftalt til torsdag 9/5 2019 kl. 19-21 i
forsamlingshuset – Action: Søren booker plads.

Alle

/12APR2019/referent: Tommy
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