
Opslagstavlen er sat op

Opslagstavle: 12.000 kr.
Fliser: 4300 kr. 
Bænk: 6-7.000 kr.

Budget
Der er 4-5 ugers leveringstid på bænken

Lågen holdes ulåst, så alle kan hænge op

Opslagstavle og bænk

Søren har indhentet tilladelse fra kommunen til at vi kan fælde træerne 
Erik vil fælde træerne ved lejlighed

Fældning af døde  træer ved busholdeplads

Naur, lind, eg, forskellige søjletræer
Prisen per træ er cirka 400 kr. 
Man kunne overveje kun at erstatte de træer, der står, hvor der ikke er 
bebyggelse.
Vi tager en diskussion ved borgermødet d. 17/9

Mikkel har undersøgt alternativer til rødtjørnene
Udskiftning af Rødtjørn

Der er ikke noget nyt i sagen. Mikkel laver en præsentation af projektet ved 
borgermødet

Udstykning og ændring af vejføring

Vi samler benzinkvitteringerne og får dem refunderet af kommunen en gang per 
sæson.
Vi tegner først en forsikring til foråret

Slåning af græs

Opfølgning på handlingspunkter fra mødet 9/6 

Klokken 19:00
Forsamlingshuset leverer forplejning

Energirenovering

Mikkel indbyder Peter Lund
Mikkel laver et oplæg til vejprojektet

Torsten Laver et oplæg til legepladsen
Torsten laver et opægget om rødtjørne

Helhedsplanmidler

1864

Agenda

Facebook
Borgerbladet
Opslagstavle

Kate laver en reklameside

Reklame

Planlægning af og reklame for borgermøde 17/9

2015-08-17 Bestyrelsesmøde
17. august 2015 20:32
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Thomas printer
Kate laver en reklameside

Thomas tager en projekter med 

Bagvæg bag scenen
Vi mangler et lærred

Thomas har et PA-anlæg med clip on mikrofon

Teknik

Forsamlingshuset stiller op på 3 rækker
Opstilling af stole og borde

Torsten skriver til Villy og Lisbeth

Mikkel taler med Mads Kring
Follerupgaard Mikkel

Kate laver et oplæg
Energimøde/Borgermøde

Kate har fået artiklerne fra Dagbladet
Thomas lægger artiklerne op og laver en artikel med en kollage

Artikler fra Fredericia Dagblad

Kate har fået svar fra nationalmuseet mht. en lukket stol 
Kirken

Pia
Skolen

Pia
Interview med børnehavelederen

Karen finder to
9 faste

Kate 
Gunhild

Pia
Opslagstavle

Foreningerne skal stå bagerst

Oprydning i annoncer

Anders står for fordeling af ruterne

Udgivelse af borgerbladet

Torsten  sender kontaktinformation for politiet
Søren undersøger muligheden for at stå indenfor

26/9 - kl. 14:00
Pølser

Ny dato for fugleskydning

Anders vil stå i spidsen for det
Gratis medlemskab
Borgerblad
Buket blomster

Byde folk velkommen
Eventuelt
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Buket blomster
Opfordring til, at folk melder, når der kommer nye

26/9 - 2015 før fugleskydning
Hos Søren
Kl. 11:00

Næste møde
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