
Referat af Bestyrelsesmøde den 9. august 2017 
 

Til stede: Connie, Frode, Jens, Finn 
 

Afbud: Niels 
 

Godkendelse af referater fra møder d. 13/6 og 24/6 
 

Donationer:  
Sogneforeningen har modtaget gavecheck fra ASAM Logen, som afholder møder i Borgerhuset.  
Beløbet, som er på kr. 5.000,- er tænkt anvendt til et Kulturelt arrangement.  
Sogneforeningen takker for den fine donation.  
 

Støtteforeningen har givet ét beløb, Ca. kr. 5.600, til køb af gulvbelægning i garagen.  
Sogneforeningen takker også for dette beløb. 
 

Åbent Borgermøde:  
Assens Kommune inviterer til dette fem forskellige steder i Kommunen  
Møderne handler om lokal indflydelse, udvikling samarbejde og dialog.  
 

Affaldscontainer / Projektor:  
Udsættes til næste møde 
 

Cykelsti:  
Prioteringslisten fra Kommunens embedsmænd blev behandlet,  
men tages ind til videre kun som et foreløbigt udspil.  
 

Årets Landsby:  
Sogneforening sender ansøgning om denne titel. 
 

Kommunevalg:  
Sogneforeningen ønsker, evt, i samarbejde med RØST, at afholde vælgermøde i forbindelse med Kommu-
ne Valget d. 21 november. Dette afholdes, om muligt i uge 41 eller 43, og afholdes som Tema møde. 
 

Hjemmeside:  
Web master på vores hjemmeside, Peter Stegman, rejser fra området derfor skal vi have en ny. W 
Connie kontakter Inge Bünning, for at spørge, om hun vil påtage sig denne opgave. 
Frode kontakter Peter Stegman for at hans hjælp ved overdragelse til ny Web master og ændring i hjem-
mesidens sikkerhedsmæssige placering. Face-book side tages op senere. 
 

Frivillig fredag:  
Afholdes d. 29. sept. - Sogneforeningen vil kunne deltage med forskønnelse af ”trekantsområdet” ved Let-
Køb og evt. løgplantning. 
 

Rørledningsarbejdet:  
Rundvisningen som afslutningen på kloak arbejdet er foretaget uden at Sogneforeningen,  
som lovet, er informeret. 
Jens tager kontakt til Assens Forsyning mht. mangler, som vi mener, der stadig er. 
 

Travetur:  
Ivan arrangerer travetur i Grønnemose området søndag d. 17 september 
 

Foredrag:  
Årets gang i Dannevang" ved Henning Frandsen afholdes d. 5/10 - kage og 
kaffe serveres. Kage bages af Annette Bentsen og Hanne Jørgensen.  
 

Regnskab:  
Overskud kr.: 92.598,21 - Iikvid beholdning kr.: 312.826,32  Husets overskud kr.: 37.703,88 
 

Lokalplan 54:  
Lokalpianen er p.t. tæt på at blive godkendt, men vi mangler svar på de økonomiske forhold i forbindelse 
med vedligeholdelse af området. 
 

Oprensning af Mosen: 
Vi har modtaget støtte fra Lokalsamfundspuljen til dette. 
Nyt tilbud fra Klokholm Vognmandsforretning, på kr. 25.000,- vil vi acceptere. 
 

Næste møde onsdag d. 6 september kl. 15.00 


