Referat Vandel borgerforening:
Tilstede:
Karen, ricky, michael, kristian, johanne
ikke tilstede Janni,

Referat fra sidst er godkendt
1.

Medlemskortstatus:

Dem der skulle hjælpe til har ikke alle være rundt med kort selv om de sagde at de ville. Så vores initiativ om at
fordele kortene har ikke vist sig at være en succes. Status ved næste møde på om det har hjulpet at vi har været
rundt med kortene. Status her i januar, er at der er 2 der ikke har været ude med deres veje endnu.
2.







Fastelavn
skal afholdes på vandel skolen. Den 7 februar.
Tønder ved jørgen (karen)
Købes slik (karen køber hvis hun kommer til tyskland)
Kenneth kontakter karen
Michael holm (ricky kontakter)
Fastelavnsboller (magga,, Puk, maria, janni)
Flyer, kristian laver

3.




Skraldespande:
2 af vores skraldespande på aktivitetsstien blevet sprængt i luften.
Johanne vil sponsorere en metal skraldespand. Skal afhentes på Vestbanevej 40 af kristian.
Michael vil høre sin svoger om vi kan få en mere

4.





Ølsmagning
20 tilmeldte indtil videre i skrivende stund 20-1-2016
Minimum 20 for at det løber rundt.
Kommer ny seddel sammen med fastelavn.
Vi prøver at aktivt dele arrangementer.

5.




Vandelborgeres brug af Billunds genbrugsplads
Johanne gør opmærksom på det ved næste møde.
Vi bakker op om det.
Ricky hører sf om der kan gøres noget.

6.





Hold byen ren (ved ikke om vi har møde inden)
21 dage snakker vi annoncen
14 dage før skal vi have lavet en annonce til egtvedposten
Kristian og michael slår jernbanestien.
Søndag 17 april kl 10.

7.


Hjemmesiden
Kristian kontakter kalle
o Ricky får fat i koden
Vi laver et udkast til en ny hjemmeside.
o Den skal indehold nye arrangementer



8.


Nyhedsbrev
Nyhedsbrev.
o Tag udgangs punkt i hvad vi har snakket om.
 Genbrugspladsen
 Hold byen ren
 Fastelavn
 Ølsmagning
 Sommerfest forslag

9.

Udtrækning af vin

Udskyder vi til næste uge.
10. evt.





Michael ligger plan for kælkebakke ind
Finde ud ved henning nørbygaard hvor meget grund vi ejer/lejer til vores sti.
o Kurt kontaktes vedrørende skelpæl.
Michael hører med placticpladen til opslagstavlen.

11. nsæte møde
 næste møde er planlagt til 15 marts kl 18

