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Dannemare og Omegns Landsbylaug
www.Dannemare.info

Bestyrelsesmøde 16. oktober 2018
kl. 19 hos Anne P. - Elsegård
Til stede: Lone-Thomas-Lea-Anne-Hans
Fraværende
Referent: Hans

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Økonomi. Herunder: Bankospil og status salg af medlemskort.
Pænt overskud på bankospil.
Mangler stadig salg af medlemskort. Forslag om at afsætte 1-2 weekender, hvor alle
stemmer dørklokker i maj måned.
3. Foreløbig evaluering af bankospil.
Fint arrangement med ca. 120 fremmødet. Overvejelser om lidt bedre rækkegevinster.
Evalueres senere sammen med Dagli Brugsen.
4. Julemarked 25. november. Planlægning af ruter m.v.
Vi mødes kl. 8. Bodfolket kan komme ind kl. 10 og skal betale 100,- kr. på forhånd. Marked
fra 12-16.30. I øvrigt på samme måde som tidligere år. Hans laver plakat.
5. Landsby App.
Mulighederne fremlagt og drøftet. En god idé. Vi kontakter øvrige landsbylaug med henblik
på et samarbejde. Søllested har oprettet en App. Vi overvejer et møde, hvor de fortæller
om deres erfaring.
6. Arrangementer - planer og foreløbige idéer 2019:
• Hospitalsklovn 5. februar 2019.
Et samarbejde med Menighedsrådet. Afholdes hvis muligt i Konfirmandstuen med
tilmelding. Max. 40.
• Forslag om arrangement med Freddy Blak.
Afholdes i forbindelse med Generalforsamlingen den 19. mats hvis Freddy Blak kan.
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7. Meddelelser:
• Nyt vedr. ansøgning om byggetilladelse Pavillon.
Femsendt og godkendt ved hjælp af AC Design. Mangler i skrivende stund
skriftlig godkendelse. Opføres formentlig i december. Placeres i hjørnet vest
for gyngerne.
• Henvendelse fra Hans Fausing vedr. Kramnitze centeret.
Gerne et samarbejde, men det skal nærmere afklares.
• Henvendelse vedr. cykelruter Naturlandet Lolland Falster.
Der bliver lavet cykelruter med skiltning i vores område.
• Møde Park&Vej – fartbegrænsning i Bygaden.
Der overvejes indsnævring i begge ender af Bygaden med tavle, der viser hvor
stærkt man kører.
• Hjemmesiden.
Lasse har ønsket at udtræde af samarbejdet omkring hjemmesiden. Vi
overvejer andre muligheder. Lea undersøger nærmere, om hun evt. kan
overtage.
• Bosætningspulje.
Der er mulighed for at søge tilskud til arrangementer for tilflyttere.
Bestyrelsen finder det umiddelbar ikke relevant med de få, der tilflytter vores
område. Bydes velkommen, når vi stemmer dørklokker.
8. Evt.

9. Næste møde: Forslag 11. december kl. 19 hos Anne med deltagels af Finn og Hans Henrik
under punktet evaluering Børnenes Dag og Bankospil.

