Referat fra lokalrådsmødet den 14. marts kl. 18.00 hos Joan

Tilstede: Knud, Ella, Martin, Allan, Kai og Joan.
Afbud fra Britta.
1. Velkomst ved Joan
2. Generalforsamling
Dagsorden godkendt.
Dirigent findes på dagen.
Kontingent for 2020 vedtages på generalforsamlingen – uændret.
Valg. Kai Pape som personligt
Revisoren ønsker genvalg
Ella bager kage
Joan tager kaffebønder med
Vi mødes kl. 18.30
3. Affaldsindsamling den 31. marts
Kai står som kontaktperson til borgere som vil hjælpe.
Joan som kontaktperson hos Kommunen
Spørger efter flere stænger.
Tidsrummet er fra kl. 10.00 13.00 ved brugens p-plads.
Joan spørger Skolen om de vil være med og tage byen, hvor de kan komme rundt.
4. Stenen og indvielsen af stenen
Kai havde plade med som bliver sat op
Der er lavet 500 pjecer som uddeles ( museet, byen, campingpladser m.m.)
Forventer ca 60 personer
Udvalget sørger for at sende invitationer ud
Flag alle – Martin + spørge om de har ekstra flag stænger som kan lånes denne dag.
Allan laver indbydelsen og sender den til Britta som sørger for kopiering.
Plakater i byen: Ella sørger for Pårup, Knud:; Klode Mølle og Moselund, Britta: Engesvang.
Martin sørger for A0 til de to indfaldsveje
Hjemmesiden, engesvangidag og Engesvang Borger. – Joan og Britta
Presse kontakt: Udvalget.
Fortæring: Kage 4 stk bestilles hos bageren i Bording . evt sponsor. - Joan
Kai sørger for: øl, vand, Asti, kaffekopper, servietter, affaldssække, proptrækker, samfundshjælper, flagstang
m. flag, sukker og skeer.
Knud – sørger for 2 pop up telte
Joan – spørger hallen om stole og borde til 50 personer
Ella sørger for at hente stole og borde i Hallen,
Britta sørger for nye medlemmet, Allan laver liste til nye medlemmet, Husk mobil nr. på listen – 21660152.
Allan sørger for folder – Britta kopier.
Lokalrådets fotograf er Allan
Stativ til Dåser – kai
Lagen til dækning af steen - Kai
Rød snor og saks – Joan
Joan – spørger om låne hallens termokander til kaffe. – de fordeles rundt til alle
Lørdag den 13.4.kl. 11.00 mødes til at stille telte, borde og stole op.
Derefter mødetid kl. 13.00
Ansvar for servering/udskænkning – Knud og Ella
Oprydning – Alle.
Referent Joan

