mandag

Referat fra Ekstraordinært møde om parkour bane mv.

19

Michelle Damm skrev referatet

17:00
Viggo Kragh-Hansens Vej 11, 6400

sep.

Lisy, Michelle, Nena, Marc og Mikael deltog på mødet
Johan, Nana og Thomas deltog IKKE på mødet

01

Fremmødte er: Michael, Marc, Lisy, Nena &
Michelle.
Intet blev refereret

02

Hjertestarter:

Lisy & Marc snakker om hjertestarteren ved spejderhytten. Lisy kontakter et firma som kan lave service. Hjertestarteren ser
umiddelbart fin ud, men den bør kontrolleres grundet alder.

03

Shelter i skoven

Marc har talt med en vedr. shelter i skoven. Der er lovet, at der fremskaffes en anden shelter, hvor vi i lokalrådet måske skal
sætte den op.

04

Landsbybussen

Lisy er blevet kontaktet af Nils Peter om, hvorvidt Landsbybussen kunne komme fra Kværs til Nybøl. Lisy har forsøgt, at
træffe brusguddeleren da man mener, at det kunne være optimalt, at den står ved Brugsen. Der bør findes en der kan være
kontaktperson for bussen.

05

Parkour banen

Der skal laves en byggeansøgning til alle elementerne, som er: 2 hængekøjer, 4 blomsterkummer, 2 borde/bænkesæt med
spil inkluderet, bålsted, rund bænk med hul i midten til et træ. Michelle sørger for at indsende opstilling af elementerne.

Der kan søges om tilskud ved kommunen. En digital ansøgning fra 1/1 23 til 31/1, hvor der er en pulje på kr. 100.000 til hele
kommunen, hvor hver enkelt råd kan modtage op til kr. 20.000 til brug for vedligehold af få græsset slået, planter til
plantenasserne mv.. Nana må meget gerne hjælpe med denne ansøgning.

Adresse teamet ved kommunen skal i øvrigt indover ifht. at navngive området og give en adresse så folk kan finde den.

Michelle ansøger om byggetilladelse, hvorefter arbejdet kan begynde. Kommunen forventer opstart i efteråret 2022.

Michelle kontakter Nybøllen for at få en tegning af området i samt på Vi står sammen i Nybøl.

06

Nøffel skoven

Marc bragte på tale, hvorvidt vi skal fortsætte med at være en del af skoven. Dette skal tages med på næste møde, hvor vi
kan tale om muligheden for, at overgive det hele til Skov og Naturstyrelsen.

07

Søen

Lisy har haft forespørgsler om dybden på søen ved klubhuset. Vi skal have fundet ud
af hvor dyb selve søen er. Det kan vi spørge Sønderborg forsyning om.

