Dannemare og Omegns Landsbylaug
www.Dannemare.info
Bestyrelsesmøde 5. februar 2018
Kl. 19 hos Lone

Til stede: Anne-Thomas-Lone-Hans
Fraværende: Jane med afbud
Referent: Hans
DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Økonomi.
Orientering v/Lone.
3. Evaluering julearrangement/juletræ og lys i krukker.
Atter pænt fremmøde til julemarkedet. Ikke så mange børn gjorde brug af aktiviteterne i
børnehjørnet. Vi overvejer anden form for børneaktivitet. F.eks. hoppeborg fra Lollands Bank.
Lyset i krukkerne svigtede af og til. Køb af bedre kvalitet til næste gang. Kæderne blev fjernet
nytårsaften, men holder længere, så fremover tænder vi dem sidst i november.
4. Kommende arrangementer.
8. februar: Pigerne på Sprogø.
Planlagt. Anne og Hans deltager – mødes kl. 18
14. marts: Generalforsamling og foredrag med flygtningehjælper Dietrich Rohrbeck
Drøftet. Tages op på kommende møde. Hans sørger for annonce i Extraposten.
5. Ny forlænget brugsaftale med Lolland Kommune vedr. legepladsområdet.
Brugsaftale godkendt. Vi skal have legeredskaberne efterset i løbet af foråret.
6. Arrangementer 2018 – fortsat planlægning
Aftaler fortsat ikke helt på plads. Tages op på kommende møde.
Det blev aftalt at holde særskilt møde med planlægning af Børnenes Dag.
Hans-Henrik og Finn indbydes til deltagelse. Møde 20. marts
7. Meddelelser
• Henvendelse vedr. branddammen i Tillitze
En beboer har henvendt sig om rydning af branddammen – og opfordrer lauget til at
være mere opmærksom på Tillitzeområdet. Har man brug for en eller anden form for
hjælp i vores områder, bedes man henvende sig/skrive til lauget.
Møde ang. Borgernært Politi
Thomas og Lone har deltaget i møde. Vi overvejer at arrangere en aften med politiet
om emnet.
• MobilePay
Det er nu muligt at betale kontingent eller andet via MobilePay nr. 24302
• Nyt om hjertestarter
• Bestyrelsen i Dagli Brugsen har godkendt samarbejde om hjertestarter.
Ansøgningsfrist 1. marts. Hans arbejder videre med projektet.
8. Evt.
Næste møde: 6. marts
VI MANGLER KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

