Dannemare og Omegns Landsbylaug.
www.dannemarre.dk

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19 hos Lone.
Til stede: Hans-Henrik - Lone – Thomas – Anne - Hans
Ref.: Hans
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Pjece med oversigt over arrangementer er trykt og udleveres. Foreløbig planlægning af
kommende arrangementer. Indvielse af legeplads og byvandring i Tillitze.
Pjece udleveret.
Aftaler om fordeling og ruter. Hanne Gebka hjælper Anne med Tillitzeruten.
Ref. fra møde med Finn- Dagli Brugsen vedr. indvielse af legeplads den 29. maj.
Forslag om evt. videooptagelse af byvandringen i Tillitze den 11. juni.
3. Maillisten.
Referater af møderne er af forskellige årsager ikke udsendt i en længere periode. Det
besluttedes at stoppe udsendelsen af ref. Medlemmer opfordres til at være opsøgende og
selv læse referaterne på hjemmesiden og på opslagstavlen på forsamlingshuset.
4. Muligheder med Mobile Pay.
Forskellige muligheder drøftet. Bl.a. oprettelse af et tlf.nr. til landsbylauget. Det undersøges,
hvor stort problemet med rede penge er i forbindelse med kontingentopkrævning i
kommende periode. Indtil videre opfordres medlemmer uden kontanter til at overføre
beløbet via netbank på konto reg.nr. 6520 konto nr. 4 160 745 i Lollands Bank.
5. Gensidig orientering.
 Det Nye Lolland - mødet i Maribo. Hans deltog og refererede fra mødet. Opfordring om at
læse og kommenter materialet på kommunens hjemmeside. Især afsnittet om ”Moderne
bystruktur og fysisk miljø i fremtiden”, hvor Dannemare udgår som bycenter.
 Puljer og sponsorater: Vi har med STOR TAK modtaget kr. 3.900,- fra Dagli Brugsens
generalforsamling.
Tilsagn om kr. 2.000,- i underskudsdækning fra Frie Kulturmidler, Lolland Kommune. Beløbet
går til dækning af honorar til legeinstruktør fra Gjerlev Idræstshøjskole
 Gyngerne. Bøjlen på den ene gynge er knækket. Gyngen er nedtaget og der opsættes ny
bøjle leveret uden beregning af Hebo Leg.
 By loppemarked. Vi har fået en opfordring om at lave et by loppemarekd i lighed med det,
der har været i Rødby. En god idé , vi tager med i vores planlægning.
6. Evt.
7. Næste møde 7. juni kl. 19 hos Lone. Foreløbige punkter: Hjemmesiden – Børnenes Dag

