Møde i Landsbyrådet
Tirsdag d. 25.10.11 hos Erik
Punkt
1

Dagsorden
Nyt fra landsbyen

2

Godkendelse af sidste referat

3

Projekter

Referat
‐
Der deltog 165 betalende til foredrag
med Tyra Frank
‐
Karsten, Kaj (selvskrevet), Elin (måske)
og Karin deltager i FLR (Fælles
landsbyråds møde) d. 17. nov. kl. 19.30 i
Langå. Vi skal fortælle hvordan vi har
arbejdet med udviklingsplanen.
‐
Godkendt
Udviklingsplanen:
‐
Hvert medlem skriver fakta fra deres
arbejdsgruppe til planen: Hvad vil
landsbyrådet arbejde for.
Det sendes rundt til rådets medlemmer,
så der kan kommenteres på det inden jul.
På mødet d. 12. januar gøres det færdigt
‐
Juletræet tændes fredag d. 25.
november kl. 16.00.
Frank og Erik sørger for at sætte lysene
op inden dagen.
Forsamlingshusets venner står for
æbleskiver, gløgg, saftevand og kaffe.
Anne Lise og Dorte sørger for seddel som
deles ud sammen med
Foredragsforeningen.
‐
Anny Madsen har skrevet et afsnit til
Bogen om Taarup, hvori hun beskriver
starten på landsbyrådene, og hvordan
det er opbygget. Det blev godkendt, men
vi foreslår, at der indsættes en tegning
på opbygningen af de forskellige råd, så
det er mere overskueligt.
‐
Sammenkomst med landsbyrådene i
Gl. Ørbæk bliver fastsat til 10. januar
2012 kl. 18.30 i Forsamlingshuset.
Der bestilles smørrebrød.
‐
Pladen: Årets Landsby sættes op på
stenen ved Kirkens Flagstang inden d. 25.

‐

4
5

Økonomi
Nyt fra LDU

‐
‐

6

Evt.

‐

7

Næste møde

‐
‐

november.
Erik og Karsten har påtaget sig arbejdet.
Hjertestarter: Erik har undersøgt
muligheden. Hvis Menighedsrådet,
Forsamlingshuset/Vennerne, og
Landsbyrådet deler udgiften, vil der være
en mulighed for at få en. Den sættes evt.
op på Kirkens hus. Der bliver sat skilt op
med henvisning til den.
Ingen problemer
Møde i Det fælles Landsbyråd (FLR) d.
17. nov. kl. 19.30 i Langå forsamlingshus.
Dette annonceres i Lokalavisen. Alle er
velkommen
Der er ca. 12 ‐ 15 der ”besøger”
Hjemmesiden hver dag
Julefrokost 24. nov. hos Dorte
Ordinært møde d. 12. januar hos
Karin

