Laven Borgerforening

Referat

Deltagere: Hans, Rune, Niels, Daniel, Kaj,
Viktoria

27.5.2020

Ikke tilstede: Gert,Lykke

Afholdt ved Niels.
Dagsorden – se hjemmeside..
1. Ikke noget at indvende i forhold til fordeling af ruter til kontingent breve.
2. Kano køb - I foreningen har vi én kano.
Et køb kan ligge på de 75% vi må/kan forbruge af indtængt på kontinget pr. år.
Vores Krav: Stabil. Vedligeholdelsesfri. 2 b/ 2 v. 20.000,- max.
Argumenter for købet:
Vi skal købe noget ordentligt.
Vi vil se efter en i aluminium.
God str. og til en god pris. – evt. brugte? Plads til familie og oppakning.
SARA – undersøg og sender ud på mail.
Bedst og billigst dertil de krav – eventuelt med reklame ?!
Opfordring – Husk nu den redningsvest! Sætte markart på alle både/board sect.
Båden lånes også på eget ansvar. Noget der kan limes fast.
DANIEL hører om ”Kamark” om de kan lave skilte til dette. Ca 3*20 cm fx Info alla
”Tag redningsvesten med venlig hilsen ejer Laven Borgerforening” 2020.
Borgerforeningen Har 3 kajakker. LLIF vil sælge os 2 junior kajakker. Skal vi købe? –
vedtaget OK.
OBS. Der er indkøbt en ny Kano i Aluminium ”Grå Panter” i team up booking
kalenderen.
Med 2 børnestole 😊 Husk at låse dem fast i båd ved brug, at rengøre kano
efter brug, brug booking og returner nøgler på deres plads!

Det er en Inkas 525. Den er godkendt til 3 voksne eller 2 voksne og 2 børn.
3. Sankt Hans –( aflyst pga. covid-19 restriktioner)
Fredag ved vi mere om retningslinjerne – dem skal vi forholde os til.
HANS & DANIEL er ansvarlige.
Vi taler om at flytte bålets placering. Vi taler om at holde bålet på pladsens øverste
plapds. Der kommer forslg til Bål taler. A.F.
Vi opfordre til fællesskab med afstand i respektive haver i Laven. Vi aflyser under alle
omstændigheder fælles grill og børnenes bål. ( 20.30 tale – 21.00 bål) Forbered bålet
om formiddagen. Grave tørv op til genetablerirng ved fodbold målene.
(Red. Juni; – sankt hans aflyses. Forsamlingsforbud på 50 pers gør det
vanskeligt. Vi opfordre til ..? )
4. Sommerfest – Udskydes pga. Covid -19!
Vi debattere mulighederne for at afholde fest /festdag / (fest uge ?)
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Kunne vi lave noget? – Byskilt? Male på vejen? Stoppe trafikken?
Hvornår er vi for tætte?
Fest for 10 på vandet er også for tæt.. Hvis vi vil lave vand aktivitet.
Vi afholder fest – hvis vi må – 1. lørdag i september. ( 5. sep.)
Eventuelt sætte ”dagen” mere i fokus end aftenen og flytte middag til
generalforsamling?
Mailkorrespondance følger efter retningslinjer. Ideer er velkomne!
5. Søsmlingsdag.
Ny dato – Vi springer over i år..
Vi vil gerne opfordre til egen oprydning 😊 (vi støtter gerne?) Græs slåning, rense
grill. Lave brænde. Rengøre stranden.
Kæmpe Tømmerflåden ( Preben og Mads) Vi ønsker den fjernet. SARA snak med dem.
Den lille tømmerflåde – Edvard, Asbjørn er de gode folk.. Ole er lodsejer af stykket
med lagunen. Husk der er søret/ejerskab 200-300 meter ud i vandet også.
Heads up for Bente og kompagnon der gentagne år har vedligeholdt det lille stykke
have med luning ved p-pladsen. Vi viser vores påskønnelse. Hans hilser på.
6. Vi debatterer emner:
Motorcyklerne i weekenden ☹
Mere dialog med lokalrådet.
Snak om trafikken.. Støt op om lokalrådet! - Kan vi støtte jer?! Trafik”råd” Kan vi
støtte jer?
Snakker om at vi skal støtte de initiativer der er i stedet for at vi risikere parallelløb..
Snak med Christian og Anne.

Næste møde:
Da det er en særlig situation i år med Corona i mente, vil dialog fortsætte online vedr.
sommerfest.

