Referat fra Borgerforeningsmøde den 10. marts 2014 kl. 19.30
1. Referat godkendt
2. Mødetid 19.30 passer fint.
3. Der var pænt med folk til fastelavnsarrangementet. Tønderne fungerede fint. Næste år spørger
vi børnehaven, om de vil male på dem. Vi skal også have en tønde til de voksne som kommer i
udklædning. Folk var generelt meget tilfreds med arrangementet. Priser på kaffe og kage passede
fint og giver et lille overskud.
4. Afslag fra embedsværket på ansøgning om bådeplads til flydende sauna. Såfremt Søren vil køre
videre med projektet, ansøger Anne igen ved formanden for Kultur og Fritid og forhører sig, om
det virkelig er deres endelige svar.
5. Hundeposer/skiltning: Bente køber poser til ophængning ved skurvognen sammen med et skilt
om, at man gerne må tage en pose.
6. Sonja har accepteret borgerforeningens tilbud om at købe vores kajak for en pris på 3.000 kr.
Jckob fra kajakklubben vil se på en ny kajak til borgerforeningen. Eventuelt brugt. Denne skal have
plads inde i skuret. Derudover disponerer borgerforeningen over yderligere 4 pladser inde i skuret.
Har man sin kajak liggende der, er det ensbetydende med at alle Lavenborgere må benytte den.
De kajakker der ligger inde i skuret må Jacob desuden bruge til undervisning. Borgerforeningen
disponerer over 12 pladser på stativet bag skuret. Anne har lagt et fint opslag ud på hjemmesiden,
om at man skal henvende sig til borgerforeningen senest 1. maj, hvis man er interesseret i en
plads. En plads gælder for en toårig periode.
7. Christine følger op på ansøgning om en ny kajakbro.
8. Himmelbjergruten: Stig og Bente var til et godt møde. I løbet af sommeren bliver der brug for
arbejdskraft vedr. skiltning.
9. Stier: Silkeborg kommune har sagt ja til, at vi må benytte stierne omkring Puksø området.
Stiudvalget er i løbende kontakt med kommunen omkring det videre forløb i sagen.
10. Vi sørger selv for renholdelse omkring skulpturen på parkeringspladsen. (Bente og Christine).

Der er et hul, som vi skal have dækket til.
11. Eventuelt: Per har ansøgt om penge til Laven Lokalråd fra det nedlagte Kløverbyråd.
Skurvognen: Aftalen mellem idrætsforeningen og borgerforeningen skal fornys.
Referent Christine.

