BEST.MØDE d.02-05 12
alle var mødt incl.Jørgen N. og Jess P.

frav. Bodil A. og Heidi K.

Knud bød velkommen, derefter kom Jess med forventninger og ønsker til vore nye journalister , bl.a.
hjemmesiden skulle forbedres, bedre orientering om initiativer og ikke mindst gamle nyheder skal fjernes,
ingen gider læse gamle nyheder !
Ø.Nykirke har
en port man kunne skele til !
Mere obs. på om kalenderen er op to date !
journalisterne vil tage
et møde sm.m. Jørgen Sørensen og Tom Thomsen, de finder selv en dato !
Fiskekonkurrencen løber af stabelen d. 13. maj kl. 14
der er opslag rundt omkring,samt på glinfo !
prisen er som sidste år, og ingen tilmelding, det overvejes med tilmelding næste år
T. står for arr.

Jørgen Nielsen og Tom

Arr. til næste år vil følge tidligere år, for det der ligger fast !
for et foredrag i uge 42 var forslaget Hugo Mortensen, en pens. politimand, han skulle være både morsom, og
klog, meget underholdende !
til mad,musik, og dans den 3.lørdag i jan. 2013 var forslaget HOSK
eller lign.
sct. hans
Niels vil klare lidt musik ! ellers arr. som de foregående år !
der kommer opslag de sædvanlige steder,
Knud us. mulighed for en båltaler, kan han ikke finde en gør
han det selv,
sådan
Lone og alice sørger for kage !
orientering fra lokalrådet :
ang. legeplads i langelund skal den bestå ?
jørgen s. og tom th. vil prøve via
et opslag at kalde folk til en høring om der er opbakning for dens fortsatte beståen ?
den er i meget
miserabel stand !
Uffe efterlyser oplysning om ejerskab og økonomi ved det nye område i langelund
er det lokalrådet der står for vedligehold ?
Støttefor. vil gerne sponsorere penge til gode ideer !
der kommer snart en ansøgning til den nye multi.bane
den vil koste omkr. 400,000 gode danske kroner
næste møde efter behov
der var intet til evt.

ref. alice

Grønbjerg Arena !

