Beslutningsreferat Liselejeborgerforening bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018

Tilstede: hele bestyrelsen
Referent: Anne-Mette Lorenzen
Ikke tilstede: suppleanter Lars Berndt og Ditte Lubeck Bay
1. Godkendelse af referat fra møde d. 13. marts 2018
Godkendt
2. Info fra formanden
a. Parken – status på plan for ombygning af parken.
Fokus på 3 ting:
- skuret skal ned, buskads fjernes, maleri kan sættes op på bagvæg
- petanque-bane bygges – tilbud indhentes
- lys i parken( evt. som på torvet), ved træerne, i træerne ( tilbud indhentes) Conni
kontakter kommune, Niels kontakter Andreasen
Det blev besluttet at man bør prioriterer på grund af økonomi.
b. Torvet – seneste tilbagemelding fra kommunen. Fokus på strøm og elbokse.
Vi må afvente kommunen med svar vedr.strøm og el.
c. Hvervning af nye medlemmer – opdatering af bilag samt kampagne
Conni udleverer Borgerforeningsfolder til os
3. Igangværende aktiviteter
Parken – næste skridt.
Se tidligere i referatet .
Kalender med aktiviteter for 2018, herunder tovholdere for sommerens aktiviteter –
planlægning.
Hjemmesiden for Liseleje Borgerforening bliver der linket til fra Margaretha’S
hjemmeside. Conni taler med Del-Bart, som er ny i Liseleje og arbejder med marketing.
Uge 30 – kalender startes op og meldes ud på FB uge 30.
Program for indvielse af torv og borgerforeningens bidrag/økonomi.

Lørdag den 2. Juni, der er ansøgt puljepenge til indvielsen, Anja
( viceborgmester) kommer og klipper snoren. Klokken 14.
Danmark dejligst – hvad og hvem skal være på programmet.
Der kommer mere og mere styr på alle de forskellige bevillinger der skal søges.
B-Loose: Anne-Mette
Halsnæs Lokalavis, Thomas Kragh , leder af lokalradioen, kontaktes af Anne-Mette
4. Øvrigt
a. Street food festival – fællesmøde for alle kystbyer som er i scope afholdes i
Helsingør d. 17 april. Hvad er borgerforeningens rolle i dette projekt.
Mail er sendt videre til alle interessanter i området. Borgerforeningen deltager ikke
aktivt .
b. Bestilling af nye Liseleje t-shirts, også til børn
4-6 år, 8-10 år, xs( 12 årige) - Indkøbsnet i lærred – evt. med plastic foer: med samme
logo
( Conni og Berit J. )
C) Sankt Hans: Program er som det plejer.
D) Borgmester Steffen Jensen kommer på besøg fredag den 20.april klokken 15:00- 15:30, mødet
bliver holdt hos Conni
E) forslag: at der udarbejdes et budget for parken/væreskur til fremlæggelse på næste
generalforsamling, så man kan se fremtidige ønsker for parken/Liseleje By
5. Næste møde – dato og sted
Tirsdag den 8. maj 2018. Kl. 19 – afholdes hos Berit Jendal

