
Referat fra Bestyrelsesmøde

Michelle Damm skrev referatet

17:00
Klubhuset

Det er godkendt - alle fremmødte har læst referatet fra sidste møde. Marc bedes følge op på punkt 2 vedr. skraldespand til
Nøffelskoven.

• Johan sørger for brænde fra teglværket til skoven både til bål og spejderne. Johan sørger for at
køre ind med brænde tirsdag d. 21/6 ca. kl. 16:00.

• Mikael spørger BH og SFO om de vil lave en heks til bålet.

• Nena har fået afslag fra mulige båltalere, Kirsten og Tine. Lisy ringede til præsten, men der var ingen svar retur. Lisy
ringede til Didde Lauritzen ringede, sol straks takkede ja. Hun afholder talen kl. 19:30.

• Indkøb:

pølser, 200 stk. Bageren.
brød, 250 stk. Bageren.
wienerpølser, 50 stk. Brugsen.
dyppelse, 4 ketchup, 4 remoulade, 4 sennep. Brugsen.
3 kasser øl, 2 Carlsberg, 1 Tuborg. Brugsen.
sodavand, 100 stk. 0,5 l. blandet. Brugsen.
2 poser grillbriketter, 250 pølsebakker, 250 servietter. Brugsen.
to flasker Nøffel vin til båltaleren. Brugsen.

• Marc henter grill ved klubhuset.

• Michelle kontakter bageren vedr. pølser og brød samt bestilling ved Brugsen.

• Marc henter bestillinger ved bageren og Brugsen.

• Johan printer sange: Midsommervise og Jeg ved en lærkerede.

• Johan koordinerer med spejderne ifht. om de vil være med til at holde bål og snobrød. Michelle bestiller dernæst dej ved
bageren.

• Nana bedes melde Skt. Hans ind til Nybøllen senest på søndag d. 6/6.

• Nana bedes ligge et opslag på “os i Nybøl” omkring Skt. Hans. Måske nu og et igen når vi nærmer os dagen.

• Lisy laver en kasse og medbringer noget papir samt
en kuglepen som er klar til sportsugen i uge 32. Det skal

ligge så folk frit kan skrive deres forslag ned.

• Nana bedes lave et opslag på “vi står sammen i Nybøl” i uge 31 om at de kan troppe op og give deres bedste bud.

2 jun.

torsdag

Johan, Mikael, Lisy, Nena og Michelle deltog på mødet

Thomas, Nana og Marc deltog IKKE på mødet
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• Vi laver alle vores egen præsentation og sender til Nana sammen med et
billede af os selv. Punkterne skal være: Navn, alder, vejnavn, familie, hvor længe

har du boet i Nøffel/Stenderup, hvad brænder du for, år i lokalrådet.

• Når Nana har modtaget det hele bedes Marc ligge det på hjemmesiden og Nana laver et opslag på “os i Nybøl”, hvor der
linkes til hjemmesiden. Derudover skal det også med i Nybøllen.

• Vi udskyder punktet til efterår/vinter, hvor folk ikke er
ude at rejse mv..

• Vi afventer svar fra Thomas vedr. skærmen.

• Lisy nævnte den henvendelse der har været omkring en opslagstavle. Det blev taget op, men der er en i Brugsen allerede
og ellers afventer svar omkring skærmen fra Thomas. Det der ønskes er nok primært en skærm til arrangementer.

• Beachflag er ikke interessante, de er for dyre. Men der vil blive lavet en anden slag flag, som
skal bankes ned. Lisy har talt med kommunen. Lisy printer et Krak-kort, markerer hvor de gule

flag er og sender til Connie ved kommunen.

• Landart bliver lavet lørdag d. 25/6 kl. 10:00 der er gratis pølser osv. Johan står for det, men ALLE er velkommen til at
komme og hjælpe.

• Der mangler stadig mange frivillige til d. 3. juni. Al henvendelse bedes gå til Marc.

• Marc bedes opdatere hjemmesiden.

• Johan har fået tilbud på taget til bålhytten, som er til en pris på kr. 108.373. Michelle indhenter et tilbud fra anden lokal
tømrer.

• Lisy har været til topmøde. Single vil gerne inviteres til generalforsamling for at fortælle om affaldssortering.
Landsbyforumet ville gerne være 5 i stedet for 3 - det blev de. Årets landsby blev Elstrup/Elstrup skov. Stevning var kede af
at have fået en stor solcellepark og evt. et par vindmøller. Lene Steindorf, Klimakoordinator håber på nogle flere aktive
landsbyer ifht. “grønne områder”, altså solceller. Husk at brug appen “giv et praj” og “nabo go”.

• Fjernvarmen burde komme til Nybøl om to år, nævner Johan.

• NY DATO FOR MØDE ER TIRSDAG D. 23/8 kl. 19:00 i Klubhuset, Lisy arrangerer lokale med Børge og Mikael tager kage
med.
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