Referat Vandel borgerforening 30-3-2016:
Tilstede:
Karen, ricky, michael, kristian, Janni
ikke tilstede johanne,

Referat fra sidst er godkendt
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Landsbyplan
a. Kælkebakken kigges på
b. Evt klippes ned til hold byen ren.
stipuljen
a. vi skal søgt senest 10.april
i. evt bordbænkesæt i genbrugsplast til legepladsen og evt
1. karen kigger på det.
skal john med i det politiske arbejde.
a. John skal stå for det politiske.
i. Skal have adgang til vores gmail og gøres klart at al kommunikation foregår fra vores
gmail.
indsættelse af janni i stedet for Johanne
 godtaget da Johanne fraflytter vandel
billeder til hjemmesiden.
Kristian har snakket schaeffel
hjemmesiden
kommer i med input gmail til kristian.
hold byen ren
*sat 16 april for at få flest folk med.
Kristian sat på hjemmesiden
Ricky smider på facebook
Michael kontakter kommunen med foredrag
*John får poser og handsker
*Janni køber tænger i harald skrald
*janni køber plast forside til vores ophæng ved autohandler i
*michael hjælper kristian
*ricky og karen står i pølsevogn

8.

skt hans
 vi tager grill + pølsevogn med kristian + michael
 kristian snakker med sven erik om hvornår vi kan begynde at lave bål
 vi tager dieselolie med i år kristian
 vi skal købe Megafon janni
 vi skal have en ghettoblaster + plus printet sang.
 Måske randbøl præsten til at lave båltale ricky snakker

9.

kristian finder ud af hvad det koster at være med i firehøje erhvervsforening

10. Vandelborgeres brug af Billunds genbrugsplads
*john skal kigge på
11. branding firehøjeland
*vi får rettet siden ved vejle kommune til sådan at DHB ikke fremgår mere

12. hjertestarter.
Janni kontakter hjerte starter for at høre om hvem der har sponsoret til hjertestarteren ud over vandel borger
forening
Arrangement ved indvielse af hjertestarter på kroen
Sponsorer skal på plade ved hjertestarter. Hvornår kommer den plade.
16personer til hjertestarter kursus
13. Lodtrækning af vin
o

vi har trukket 4 vindere for jan,feb,mar,april

14. Finde ud ved henning nørbygaard hvor meget grund vi ejer/lejer til vores sti.
o

Kurt kontaktes vedrørende skelpæl.

15.ricky hører om om et arrangement
16. fællesspisning? Måske på skolen? Evt snak om næste gang.
17.Næste møde er sat til 7juni kl 1800

