
Referat fra Lokalrådsmøde

Nana Rask skrev referatet

17:00
Klubhuset

Godkendt.

Unioo anvendes til mødeindkaldelse, dagsordensdannelse og referat. Referaterne skal efterfølgende uploades manuelt til
hjemmesiden.

Thomas har undersøgt videre vedr. infoskærm ved klubhuset.

Skærmen skal hænge i indgangspartiet ved klubhuset.

Henning sponsorer software samt opsætning af skærmen. Rune står for el.

Idrætsforeningen sponsorer el-udgiften.

Skærmen koster ca. 3.700 eks. moms.

Henning skal bruge et kontonummer til indkøb af skærm.

Michelle skriver ud til potentielle interesserede i forhold til reklamer.

Prisen sættes til 1.500 kr. pr. år.

Thomas har været i dialog med kommunen vedr. opsætning af en container i Nøffelskoven. Det kræver en flisebelagt sti, så
containeren kan køres ud.

Der tages kontakt til en lokal brolægger med forespørgsel om hjælp til etablering af stien.

Thomas er blevet kontaktet vedr. en skulptur ved busholdepladsen.

Marc er blevet kontaktet af Sønderborg Kommune i forbindelse med at den blev fjernet.

25 aug.

torsdag

Mikael, Lisy, Johan, Marc, Michelle og Nana deltog på mødet

Nena og Thomas deltog IKKE på mødet
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Konklusionen er, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen der ved hvor den er.

Marc tager kontakt til kommunen, som formentlig melder den stjålet.

Der følges op på næstkommende møde.

Thomas arbejder fortsat på opstart af et bro Laug.

Der er en fin artikel om projektet i Gråsten Lokalavis i denne uge.

Vi kan ikke få blåt flag, men det er okay at bade i Nybøl Nor.

Thomas arbejder videre med det konkrete og praktiske i forhold til etableringen af en badebro i Nybøl Nor.

Følgende filer blev tilknyttet

Gråsten avisen .JPG

Der er tidligere doneret en badebro til byen/lokalrådet. Der har været usikkerhed
om hvor den har befundet sig, men dette er nu opklaret.

Michelle skal mødes med repræsentanter fra Sønderborg Kommune onsdag den 31. august kl. 11:30 vedr. etablering af
parkourbane i området omkring søen ved Påkjær.

Kommunen står for genetablering af banen samt etablering af faldunderlag.

Lokalrådet skal afholde en årlig udgift på 1.500 kr. til legepladseftersyn (og eventuelle udgifter i forbindelse med
anmærkninger) og 1.000 kr. til lejeudgifter (Sønderborg Kommune).

Det er brugernes egne ulykkesforsikring der dækker i tilfælde af skader og ulykker.

Det skal opklares hvem der skal/kan dække hærværket på shelteret i Nøffelskoven.

Der skal tages kontakt til skov og naturstyrelsen. Lisy tager kontakt.
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Vi afventer tilbud på renovering af taget på bålhytten.

Bålet brændte i for lang tid. Næste år skal der sørges for ordentlig slukning.

Der skal købes mere ind til næste år (det skal koordineres i dagene op til arrangementet med udgangspunkt i vejrudsigten)

Udover pølser, brød, sodavand og øl kan der også sælges chips og slik næste år.

Der skal gøres noget i forhold til lyden. Båltalen kunne næsten ikke høres. Rune kontaktes næste år.

Der er interesse i byen for at deltage i lokalrådets arbejde.

Næste generalforsamling er i februar 2023.

Det blev drøftet om der er mulighed for at holde åbne bestyrelsesmøder i løbet af efteråret.

Alle medlemmer sender oplysninger om sig selv til Nana.

Oplysningerne skal efterfølgende på hjemmesiden, de sociale medier og eventuelt også som et indlæg i Nybøllen.

Følgende filer blev tilknyttet

Skabelon til præsentation af lokalrådet
medlemmer.docx

Evaluering af Sankt
Hans
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