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Bestyrelsesmøde i Dyndved Bylaug 
d. 26 marts 2015 hos Jutta 

 
Dagsorden 
 

• Konstituering 
Bestyrelsens konstituering forbliver uændret. 
 

• Affaldsindsamling d 26 april 
Vi gør som vi ”plejer”. Jutta laver invitation og bestiller handsker, Bente printer, 
Mette bringer ud. 
Vi hører om nogen vil bage og tage kaffe med. Bente handler og sørger for at stigen 
kommer op. Forplejningen til arrangementet sponsoreres af Sønderborg forsyning. 
 

• Frøbombe arrangement for børn 
 
http://kjelds-corner.blogspot.dk/2012/05/tr-du-bruge-frbomber.html 

 
Vi får børnene til at hjælpe med lidt blomster- forskønnelse i byen 
Tina laver invitation. Mette deler ud til børnefamilier. 
 Vi mødes i carport hos Jutta laver frøbomber som skal tørre til næste dag, hvor de 
så kastes ud på udvalgte steder i byen. Bl.a. på skrænten mod landevejen, for enden 
af Dyndved Søndergade og på stykket over for Gert og Margrethe. 
 

• Sti v Dyndved hav 
Vi tager emnet op på affaldsindsamlingsdagen. Så flere kan komme med ideer. 
Vi kunne evt. bede om stammer til borde og bænke hos beboere i byen som ejer 
noget skov. Der skal konkretiseres, hvad det er vi vil have. 
 

• Legeplads 
Henrik vil undersøge hvem der ejer jordstykket på Dyndved Nørregade over for 
Zink Larsens ridebane. Ulf Nørulf opfordrede til at søge fonde og også midler hos 
LAG til en legeplads. 
 

• El på trekanten 
Hvordan med strøm på trekanten med de nye lysmaster?? Henrik undersøger 
prisen for en kontakt og landsbylaugskoordinatoren betaler. 
 

• Skilte med legende børn. 
Ifølge et møde vi havde med kommunen sidste år – skal sådanne skilte placeres på 
privat grund.  
Bente høre om tilladelse hos Gert og Margrethe om et sådant skilt må stå på deres 
grund. Mette hører på Dyndvedgade 5 om der må stå ét på deres matrikel. 
Henrik hører landsbylaugskoordinator Connie Skovbjerg om det er noget hun 
kan/vil betale. 
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• Evt. 
Da der på generalforsamlingen ikke blev lavet et udvalg til at planlægge byfest, laves 
et opråb til Infovindue og hjemmesiden hvem der vil arrangere.  
Ingen arrangører – ingen byfest! 
 
Der afleveres velkomstfolder, aktivitetskalender og blomst til de nye i Ammies – det 
tager Mette sig af 
 
Vi har snakket om punktet ”Hjertestarter” fra generalforsamlingen. Henrik har 
undersøgt prisen for kursus i 1.hjælp. For en introduktion af 12-14 mand er prisen 
ca. 4000 kr. 

 


