Bestyrelsesmøde 30. maj 2022

Dagsorden
Deltager: Kenneth, Mads, Ulla, Finn
NÆSTE MØDE 15/8 kl. 19.30. Tværvej 3 hos Mads

1. Siden sidst
a. Forårsfest – evaluering
Der var fint med deltagelse ved opstilling af teltet, men ikke til oprydning.
For mange opgaver til for få. Fint med aktiviteter.
b. Vandring på Østdiget
Ca. 15 deltog. Lars Sønderby (Kommunen) tog os med rundt fra kysten til
slutningen af diget. Lars fortalte om baggrunden for diget, Natura2000,
fremtiden for området og meget mere. Mange spørgsmål – en spændende
aften, hvor vi sluttede med øl/vand ved jordvejen bag John.
c. Til såning af rabat
Svinget på Muslingevej ved ”nøddiget” er blevet tilsået med diverse vilde
blomster. Vi venter i spænding Ulla/Finn
d. Fartkontrol på Kragenæsvej
Har været der. Vi afventer svar.
Kabler over vejen til trafiktælling og fartmåling?
2. Sankt Hans
Udgangspunktet er lokalt, men der laves opslag på FB og hjemmesiden – og et
skilt ved vejen (Ulla)
Stakning af bål: Kenneth
Kl. 19: Snobrød og baren åbner (vand 8 kr & øl 15 kr)
KL. 20: Bål
Kl. 21: Baren lukker
Snobrød: Vi spørger Kenny – samme koncept som sidst
Telt: Mads og Finn mødes 18.30 og sætter telt og borde op til bar / Ulla og Finn
sætter borde på plads kl. 9
Øl & vand: Ulla køber ind
Bar: Vi skiftes, så der står 2 af gangen. 19-20: Mads og Finn, kl. 20-21: Ulla og
Kenneth

Bål: Vi ser hvor tørt det er – vi medbringer evt. spande. Ulla spørger Mikael

3. Seden Strandby 100 år i 2023
Hvordan forslag: Byfest, udsende til byen og få forslag, lokalhistorisk arkiv indlæg

4. Status på
a. Hjertestarter / hjertestarterkursus
Hjertestarter – Kenny
Hjertestarterkursus: Finn finder dato for afholdelse. Indhold Nødflytning,
Stabilt sideleje, Hjerte-Lunge-Redning, Introduktion til Hjerteløber
b. Årstidsvandringer
I proces
c. Kør Forsigtigt – skilte
Ulla skriver til Martin om indkøb

Evt.
Poser til teltet – Kenneth ser på det
Tove – en hilsen fra Canada. Ulla sætter evt. Op på FB / Hjemmesiden

