Møde i Laven Borgerforening d. 13. januar 2014
1. Valg af referent
Anne
2. Godkendelse af sidste referat
Jep
3. Evaluering af juletræstænding / rettelser til drejebog
Stig opdaterer drejebog. Der er behov for fem personer (+ julemand) for at afvikle
arrangementet.
Dem der havde honningbod med på markedet var begejstrede. Bente lover at man
også kan købe blåbærmarmelade til næste år.
4. Oprydning v/ Bente
Bente har ryddet op i vores skure og orienterede i hvor de forskellige ting ligger
henne.
5. Nytårskur
Bente og Christine arrangerer Nytårskur for seniorer. Det holdes hos Bente en dag i
uge 6.
Christine laver invitationer som Anne kopierer og deler ud.
.
6. Fastelavnsfest for alle børn i Laven søndag d. 2. marts på søpladsen.
Søren kommer og hjælper
Bente tager kontakt til Jens Jacobsen for at høre om han vil hjælpe og hvilke
erfaringer, der var fra sidste år. Hvordan blev tønderne hængt op osv. Bente køber
tønder mm.
Søren sørger for invitation.
Anne kommer ned og hjælper med at få festen til at glide og sælger varm cacao.
Folk opfordres til at donere boller, småkager og hvad de nu har.
Vi vil gerne om deltagere er udklædte, men uddeler ikke præmier.
Vi holder lige et minimøde inden.
7. Lokalråd v/ Anne og Christine
Anne og Christine havde forslag til vedtægter med. Vedtægterne sendes til
kommunen, så de kan se om det er nogen de kan godkende.
Herefter lægges de på lavne.dk, så folk kan se dem inden borgermødet.

Der holdes borgermøde om etablering af lokalråd i laven børnehave onsdag d. 5.
februar fra kl. 18.00 – 19.00. Det er vigtigt at så mange som muligt møder op, så
lokalrådet bliver legitimt. Der er stillere, så folk skal ikke være bange.
Christine søger for at sætte annonce i avisen.
8. Kajak
Vi besluttede at sælge borgerforeningens kajak og købe en havkajak i stedet. Stig
tager kontakt til Jacob for at høre om han vil hjælpe.
9. Forslag fra Henrik Køhler.
Henrik Køhler har spurgt, om vi vil støtte et Sydamerika-arrangement i Alling
Beboerhus. Formodentlig lørdag d. 1. marts. Vi vil gerne give underskudsgaranti.
10. Flydende sauna v/ Søren
Vi vil gerne etablere en flydende sauna i Julsø, så det bliver sjovt at være
vinterbader. Søren laver udkast til kommunen for at høre om de vil donere en
bådplads. Stig har set at Nordea-fonden har givet støttet til fejer at denne slags i
København, så når vi har en placering søger vi penge, og går dybere ned i arbejdet.
11. Fastsættelse af næste møde
Onsdag d. 5. marts hos Bente og Stig kl. 19.30.
12. Liste over hjælpere til foreningens arrangementer
Vi mangler en liste over folk vi kan kontakte hvis vi har brug for hjælp til div.
arrangementer.
Anne laver opslag.
13. Evt.
En person fra beboerhusgruppen har spurgt, hvorfor der ikke er nogen fra
borgerforeningen, der er med i gruppen. Der er ingen af os, der synes vi har
overskud til begge dele, men vi vil selvfølgelig gerne støtte arbejdet, og håber at
blive kontaktet, hvis der er noget konkret, vi skal gøre.
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