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Bylaugsmøde	  d.	  16/2	  2016	  kl	  19	  hos	  Marianne	  
Afbud	  fra	  Bente,	  Tina	  og	  Mette	  
	  
	  
Dagorden	  	  
	  

1. Hvordan	  gik	  2015	  
Gennemgang	  af	  året	  til	  formandens	  beretning	  på	  generalforsamlingen.	  
	  

2. Lidt	  om	  møde	  i	  Landsbyforum	  
Der	  kommer	  referat	  senere.	  
	  

3. Motionstur	  sammen	  med	  Stolbro	  Bylaug	  
Motionsturen	  skal	  være	  en	  tilbagevendende	  årlig	  aktivitet,	  hvor	  Dyndved	  og	  Stolbro	  skiftes	  
til	  at	  arrangere.	  	  
I	  år	  er	  det	  Stolbro	  og	  der	  er	  aftalt	  at	  det	  bliver	  d.	  24/8	  2016.	  Så	  sæt	  X	  i	  kalenderen.	  
Motionsturen	  i	  år	  er	  samtidig	  indvielse	  af	  stien	  langs	  vandet.	  	  
Der	  var	  forslag	  om	  at	  lave	  en	  konkurrence	  her	  i	  foråret,	  for	  at	  finde	  et	  navn	  til	  stien.	  
Der	  var	  også	  forslag	  om,	  at	  lave	  invitation	  med	  talon	  til	  gratis	  pølser.	  
	  

4. Økonomi	  
Økonomien	  er	  rigtig	  fin	  –	  stor	  tak	  til	  vore	  kontingent	  -‐	  hentereJ	  
	  

5. Planlægning	  af	  generalforsamling.	  (Tina	  og	  Jutta	  på	  valg)	  
Det	  bliver	  d.	  17/3	  2016	  
Henrik	  har	  reserveret	  lokaler	  hos	  Ulf	  Nørulf	  og	  Marianne	  har	  ”booket”	  Lene	  til	  
foredragsholder.	  Vi	  hører	  ambassadørerne	  om	  der	  er	  3	  som	  vil	  bage.	  
Tina	  og	  Jutta	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Vores	  suppleant	  er	  på	  valg	  hvert	  år	  –	  Mette	  ønsker	  ikke	  
genvalg.	  
	  

6. Suppleantens	  rolle	  i	  bestyrelsen	  
Punktet	  udsættes.	  
	  

7. Affaldsindsamling	  17.	  april	  2016	  
Jutta	  checker	  op	  på	  handsker	  og	  lign.	  Om	  der	  mangler.	  	  
	  

8. Eventuelt	  
Henrik,	  Marianne	  og	  Jutta	  planlægger	  udflugten	  2016	  

 
 


