
Bestyrelsesmøde i borgerforeningen den 24.01.2019 
Til stede: Rune, Niels, Gert, Sara, Frank, Kaj, Hans, Christine (referent) + Stig Holten 

 

Bestyrelsesmøder i 2019: 

24.april kl. 19.30 hos Kaj 

12. juni kl. 19.30 hos Niels 

14.aug. kl. 19.30 hos Christine 

09.okt.  kl. 19.30 hos Gert 

 

Generalforsamling onsdag den 6. nov. Kl. 19.30 i Alling Forsamlingshus. 

Niels booker hurtigst mulig. 

Udover det obligatoriske indhold, diskuterede vi hvilke tiltag vi ellers skal have til denne aften. Der 

var mange forslag, som tages op på mødet i oktober. 

 

Årskalender: 

Nytårskurfor seniorer fredag den 8/2 kl. 15.00 hos Stig og Bente. Hans og Frank deltager. 

Det er sidste gang det bliver hos Stig og Bente. 

Fastelavn: arrangementet flyttes til søndag den 10/3. Sted: Børnehavens gymnastiksal. 

Alle børn i børnehaven får invitationen. Prisen er 20 kr. pr. næse. 

Sara er tovholder. Hans er medhjælper. Niels køber ind på ordre fra Sara. Også tønderne. 

Søsamlingsdag søndag den 5. maj fra kl. 10.00. Rune er tovholder. Som sidste år reklamerer vi for 

arrangementet på bagsiden af kontingentopkrævningerne, som skal deles ud først i april. 

Gåtur i områdets stisystem for nytilflyttere og andet godtfolk. Turguide: Stifinder Hans.  

Jakob Boysen ligger inde med et kort over stierne. 

Skt. Hans den 23/6. Det er en søndag, så bålet kan bygges samme dag. Så undgår vi at fugle og 

pindsvin slår sig ned i bålet. Frank spørger Erik Bredmose, om han vil være båltaler. 

 

Flyttedag fra Kærsmølle til Bomholtgård onsdag den 10/4 kl. 15.00. Niels siger aftalen op. 

 

Hjemmesiden Laven.dk: Hans er it-ekspert og kontakter Jesper ang. ændring af siden. 

 

Tømmerflåden ved Sunny Beach er kaput. Vi skal have en ny. Frank tænker. 

 

Skurvognen: LLIF rykker deres 5 pladser ud på de nye stativer. Private ryger ud. Det er kun 

borgerforeningens 2 kajakker og de 2 nye paddleboards der får plads derinde. Således bliver der 

frigjort plads til pagajer, padler, redningsveste m.m. 

 

Nye stativer: I alt 24 pladser. Det er både til kajakker og kanoer. Det gamle gule stativ nedlægges.  

 

LLIF får 5 paddleboards. Vi har af kommunen fået lov at bygge aflåste pladser til disse bag 

skurvognen. LLIF betaler. 

 


