Beslutningsreferat
Ordstyrer Berit Jendal
Tilstede: alle med afbud fra Lars
Liseleje Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 20 februar 2018

1.

Godkendelse af referat fra møde d. 9. januar 2017

2.

Status fra formanden

Ændrer ordlyden fra `borgermøde` til `infomøde`.

a. Hjemmeside hvor er vi – samt dato for lancering

Connie kontakter hjemmeside Sebastian vedr. Kalender, booking og galleri.
Det der står på engelsk skal stå på dansk.
Adresseliste skal udvides til at kunne indeholde både fast adresse og
sommerhusadresse.
Ønsker en arbejdsworkshop, der følges op onsdag.
b. Møde med ny borgmester Steffen Jensen – info omkring mødet.

Mødet var et åbent, borgmesteren tog pænt imod, var tydeligt en travl mand.
Der blev under mødet nævnt lygtepæle, torv, toiletforhold
c. Torvet – Mail med tilbage meldinger – Conni sender samlet mail til kommunen.

Fejl, mangler og udfordringer bliver indsendt til kommunen. Mail sendes til kommunen.
d. Vision 2030 – Nye puljer, gode forslag. Arbejdsgruppe må nedsættes for at arbejde videre
med forslag og ansøgning indsendes.

DKK 400.000,- kan der deles ud af i kommunen. Alle store og mindre foreninger kan
søge.



Toilet i det gl. eltransformertårn
Midler til indvielse af torvet, fælles spisning på langbord på torvet
og musik.

Jette og Connie ser på ansøgninger hertil.
e. Aktivitets kalender for BF aktiviteter samt tovholdere.









Kommunen: indvielse af torvet? Skal vi holde noget sammen med kommunen?
Sankt Hans 23. Juni 2018
Strandrensning 1. lørdag i juni den 2. Juni 2018
Uge 30
Uge 30 fredag, Danmark Dejligst
Vildt på Havtyren
Andespil



Jul i Liseleje

f. Fælles Kalender aktiviteter for 2018 – i samarbejde med kaffehuset og erhvervsforeningen –
Tovholder skal findes i samarbejde med Conni.
Berit E.
3. Bordet rundt – evt. observationer/nyt samt status på igangværende aktiviteter
a. Status på: Musik festival weekend uge 29 ( ændres til ‘åben torvet dag’)–
Borgermøde/erhverv. Budget – Planlægningsfase skal startes op – Anne Mette.

Anne- Mette vender tilbage så hurtigt som muligt når strandlinjen vedr. kysten giver
tilladelse.
b. Parken – renovering. Status på tegning over forslag til renovering af parken (Berit J), hvad
skal der meldes ud på hjemmeside/FB?
Berit E. Og Jette arbejder videre med det. Der skal spørges lokale folk om de kan hjælpe.
c. Kalender med aktiviteter for 2018 – link på liseleje.dk – Conni
d. Havsvømmebøjer – skal vi fortsætte med dette til næste år? Havsvømmebøjerne gives videre
fra Borgerforeningen til Havsvømmeklubber.

e. Jette:
` Fællesspisning i Liselængen, da der er ombygning pt, ville det være en god ide at rykke det til efteråret?
F. Indkaldelse til fælles møde for aktiviteter I Liseleje, med Borgerforening, vennerne v. Alice og
Erhvervsforeningen. Holdes gerne hos Margaretha hvis muligt. Datoer sendes ud.

4. Diverse
Hvad gør vi ved behov for hurtige beskeder.? En SMS gruppe er en mulighed.
Ishuset? Har brug for at blive kalket i år. Vi skal vente til det bliver højsommer eller sensommer når
det er varmt.

Næste møde: 2. Tirsdag i marts ( eller tidligere) hos: ?

