
 

Bolderslev Lokalråd 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 111 – tirsdag den 18.08.2020 kl. 19:00  
 
Bolderslev Fritidscenter Mødelokalet 
 

Bestyrelse : Hans Peter Jensen, Karsten Riis Lange, Anja Petersen, Janne Rasmussen, Paul 
Hansen og Henning Frisk 
Suppleanter : Asta Danielsen & Kirsten Schneider 
Ekstraordinær : Kirsten Schneider som overdragende kasserer 
Afbud: Mette Skøtt 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emne Ansvar 

1 Valg af mødeleder og referent  
HP mødeleder og Janne referent 
 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Alle 

3 Godkendelse af referat møde nr. 110 
Godkendt 

Alle 

4 Nyt fra formanden, næstformanden og landsbyrådet 
Henning: 
Grundtilskud er søgt. 
Fælles forum har haft møde i Bolderslev den 18.08.2020. 
Aktiviter blev gennemgået. Fine børnetal i børehus, 109 børn i 
skolen, 21 i 0. klasse. Der var 107 børn i skolen i 2019. 
Der indkaldes til stort foreningsmøde i november for alle 
foreninger i Bolderslev/Vollerup. Dato ikke fastsat 
Paul: ikke noget  
HP: Ikke noget 

Henning/Polle/ 
HP 

5 Status økonomi og overdragelse fra Kirsten til Anja 
Kirsten overdrager økonomi til Anja. 

Anja/Kirsten 

6 Status område fornyelse  
Incl status på gymnastiksal 
Status på områdefornyelse. Der har været styregruppemøde i 
uge 33, hvor projekterne blev gennemgået. Alle projekter 
afventer nu myndighedsgodkendelse. 
Tekst på skilt ved ankomst til fritidscentret skal findes. 
Styregruppen skal overveje muligheder og evt inddrag byen". 
HP påpegede at teksten bør være "Fritids-centret" da det er det 
anvendte navn. 
”Sløjfen” – transformerstation bliver flyttet. Der bliver en sti 
med asfalt på ca. 2 meter i bredden. Bænk opsættes. 
Afskærmning langs Hellevadbovvejen opsættes – ca. 2 meter i 
højden. Skilte med QR opsættes. 
Det nye projekt – skoleankomst. Der bliver et anlæg med 
aktiviteter, der hvor gymnastiksalen har ligget. Håber på at der 
bliver økonomi til ny asfalt hele vejen op til skolen.  
Tunnelpark – belysning og bump etableres så hastighed sænkes. 

Henning/alle 



 

Tidsplan: Myndighedsgodkendelse, så skal projekterne i udbud. 
Forhåbentlig start af projekterne marts/april 2021. 
Nedbrydning af gymnastiksalen er i gang. Der afventes ned-
brydningstilladelse. 
Der skal tages jordbundsprøver pga. forurenet jord ved gammel 
olietank. Forhåbentlig færdig med nedbrydning uge 45. 
Nye tumlesal formentlig klar til marts 2021. (forsinket) 

7 Hjemmeside – Status ift Tinglev Bogtryk og næste step 
Pris fra Tinglev bogtryk: 10.000-12.000 for hjemmesiden plus 
3500 om året for opdatering og vedligehold ex. Moms.  
HP får pris ved Allan, AG Consult 
 

Karsten  

8 Forsikring – Nyt fra Katrine? 
Katrine foreslog kontakt til Gjensidige. Henning kontakter 
forsikringsrådgivningen. 
Henning F. informerer BVU om, at der skal foretages syn af 
crossfit banen samt balance banen i skoven langs Hellevadbov 
vejen. 
 

HP 

9 Ren dag planlægning 
Same procedure as last year.  
 

HP 

10 Status hjerteløber (møde 30/9) 
Paul er ved at undersøge, hvorfor de tilknyttede Tryg 
hjerteløbere ikke fik besked, da der var brug for hjælp for nogle 
uger siden.  
15 personer har meldt sig som interesserede. De skal selv 
oprette sig via Trygfonden. Paul koordinerer. 
Carsten Henriksen vil være tovholder i fremtiden (efter mødet 
den 30.09) 
Søren, skoleleder har kontaktet Paul ang. prisen og hvem der 
skal betale for at få opdateret/vedligeholdt hjertestarteren ved 
skolen (koster årligt 5000). Paul undersøger 
Forslag – husk at vise hjerteløberne hvor hjertestarterne fysisk 
befinder sig.  

Polle 

11 Status Ellevilde Egne 
Møde med kommunen og arkitekten den 25. august. Skole, 
børnehus og børnehave deltager. Mulige andre interessenter 
kontaktes af Janne. 
Workshop den 5. september. 
 

Anja/Janne 

12 Drøftelse af generalforsamling 2021 – indlæg, dato mv 
Lørdag formiddag. Tre foredragsholdere blev foreslået. Asta 
arbejder videre med den ene. 
 

Asta 

13 Åben for tilføjelser 
Allan Müller har forespurgt om lokalrådet er interesseret i at 
indgå i dialog omkring udlejning af grillbaren. Nej tak. 
 

Alle 



 

 
 
 

14 Fastlæggelse af nyheder til facebook mv for de næste 4 uger 
Ellevilde Egne 
Opslag om jordprojekt i Todsbøl 
Info om gaskompressor ved Hellevadbovvej og billeder – JARA 
spørger Michael Sangild. Tjek om han vil skrive en artikel til 
næste aktivitetsblad (Janne) 
Hjerteløber – info den 07.09 og den 21.09 på FB. 
 
 

 Anja 
 

15 Næste møder (2 møder frem) 
Næste møde 14/9-2020  
Næste møde 19/10-2020 

Alle 

16 Evt.  
 

Alle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastiksal 
Områdefornyelse 

Forsikringer for foreninger  
Børnetal 
Ren dag & status projekter (26/4 kl. 10.00 v 
Fritidscentret) 

BoldRock (23/5) 

Markedsfest (26-28/6) 

Julehygge (6/12)  
Hjerteløber (15/4 kl. 19.00) 


