
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i 
Dyndved Bylaug. 

 

Torsdag den 30. okt. 2008 – kl. 19.3o 
 hos Marianne– Dyndved Sønder Gade 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste bylaugs møde den 31. marts 2008. – godkendelse af samme. 

Godkendt  

2. Økonomisk oversigt  v/Lene – hvad har vi til rådighed på kontoen. 

Vi har 4394 kr. på kontoen. Vi har 89 betalende medlemmer 

3. Hjemmeside – Lisbeth  hvordan går det.  Tilskud fra kommunen?. 

Hjemmesiden er opdateret med vedtægter. Kjeld kontakter igen kommunen for at få 

tilskuddet på 6000 kr. 

4. Juletræ (sidste torsdag i november.) – arrangement fastlægges – aftale med Kirsten 

Assentoft (Gløg mv.) – Bjarne Bladt ang. juletræ – og John Skjødt ang. ”julestue”.  

(Inga og John kan torsdag den 27. nov.)  Lene gider du kontakte Kirsten – om hun kan 

torsdag den 27 nov. ??     Kjeld tager kontakt med ”evt. juletræ leverandør” ? 

Det er ok med John og Kirsten. Bjarne har ingen juletræer selv, så vi skal være 

indstillet på at betale i år. Kjeld finder et træ og køber nye lyskæder. Lisbeth trykker 

invitationer, Lene deler ud. De skal ud i uge 46. Gerd har bænke. Lene tager 

kontakt til Kirsten. Vi mødes onsdag kl.  

5. Orientering om aktiviteter fra Nordals Landsbylaug – Landsdistrikt udvalg mv.  

Kjeld orienterede kort om kommunens tiltag bl.a. udviklingsplaner. Vi mener ikke, 

der er grundlag for at arbejde med udviklingsplaner i Dyndved. 

6. Hvad ønsker vi af aktiviteter for 2009?   Forslag – hvad ønsker byen ???  

Vi ved det faktisk ikke, men vi spørger selvfølgelig til næste generalforsamling igen. 

7. Udflugt…   og i så fald – hvorhen ??? 

Vi arbejder på at lave udflugt d. 6. juni 09. Gerd tager kontakt til Gunnar vedr. bus. 

8. Generalforsamling 2009 – hvor og hvornår ??? 

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 11. marts. Der blev foreslået, at vi tager 

til Nygaard, Domhuset, Sønderborg Sygehus, Sergentskolen eller Bowlingcenteret. 

 



9. Evt.  

Trafiksikkerheden er stadig et problem. Kjeld kontakter kommunen desangående. 

10. Næste møde aftales – normalvis sidst i jan. – hvor general forsamlingen endeligt 

fastsættes og planlægges.  

Næste møde onsdag d. 21. januar kl. 19.30 hos Lene. 

 

 

     Med venlig hilsen 

     Kjeld Hulvei Andersen 
 
 
 
 
Bestyrelse pt: Lisbeth Tang 74.459945  mail:  elt@teamtang.dk 
   Lene Hansen 74.458524  mail:  chris_hansen@mail.tele.dk 

  Marianne Hildebrandt 74.459442  mail:  famhilde@mail.tele.dk  
   Gerd Petersen 74.458550  mail:  m-g.petersen@tdcadsl.dk 
   Kjeld Hulvei Andersen 74.459400  mail:  alstomrerne@mail.dk 
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