
 

Bolderslev Lokalråd 

Referat bestyrelsesmøde nr. 113 – mandag den 02.11.2020 kl. 19:00  
 

Bolderslev Fritidscenter Mødelokalet 
 

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

  Referat 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emne Ansvar Forventet 
start 

1 Valg af mødeleder og referent  
H.P. mødeleder og Janne referent 

 19:00 

2 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Mødeleder 19:05 

3 Godkendelse af referat møde nr. 111 & 112 
Godkendt 

Alle 19:10 

4 Hjemmeside – status AG Consult og næste step (Evt besøg af 
Allan G) 
Allan fortalte om udfordringer med domænenavn og hosting. 
Vi har 4-5 domænenavne. Bolderslevby.dk ejes af én i Vejle, 
som lige nu ikke svarer på Allan’s henvendelser. 
Bolderslev.dk besluttede vi skal bruges fremover. 
Henning kontakter Frederik for om han har lydfiler på dansk, 
engelsk og tysk liggende på teksterne til inforskærmene. Disse 
tekster skal vi gerne have fremskaffet, så de kan anvendes, dog 
med nye QR koder, for de nuværende lydfiler linker til 
Bolderslevby.dk.  
Vi fortsætter med Bolderslev.dk. Allan sender skabelonforslag 
til hjemmesiden i Wordpress til Henning, og der afsættes tid til 
undervisning i brug af hjemmesiden. 
Allan registrerer et Webholtel.  

Asta/Henning 19.15 

5 Nyt fra formanden, næstformanden og landsbyrådet 
Intet nyt – Landbyrådet har aflyst pga. nye corona restriktioner 

Henning/Polle/ 
HP 

19.45 

6 Status økonomi og medlemsoverblik (antal) 
82 medlemmer. Har fået tilskud fra Grundtilskudspakken for 
lokalråd og ren dag tilskud 
 

Anja 19.50 

7 Status område fornyelse  
Incl status på gymnastiksal + jordforurening 
Områdefornyelsesprojekt fortsætter planmæssigt.  
Der er konstateret forurening af et areal omkring olietank ved 
den nedrevne gymnastiksal. Projektet forsinkes, men der vil på 
sigt blive etableret en legeplads m..v jf. tegninger 

Henning/alle 19.55 

8 Tilflytter i Bolderslev – hvad kan vi arbejde med både ift ikke 
dansktalende og dansktalende? 
Hvordan tager vi imod vores tilflyttere? 

Alle 20.00 



 

Forslag er en byvandring i 2021. Drøftes igen på møde i marts 
2021 

9 Busplan og holdning til kommunikation 
Det forventes at landsbyrådet fortsætter kommunikation. 
Henning kontakter udvalg.  
 

Alle 20.05 

10  Trafiksikker forbindelse Bolderslev-Tinglev – status 
Henning fortsætter dialog med politikkere. 
 

Henning  20.10 

11 Status Ellevilde Egne 
Det foreslåede projekt ved Spejderne bliver alligevel ikke 
aktuelt. 
Spejderne ønsker ikke at medvirke. 
Pga. manglende interesse for projektet meddeler Anja Cathrine 
Turner fra Ellevilde Egne at vi ikke fortsætter.  
 

Anja/Janne 20.15 

12 Drøftelse af generalforsamling 2021 – indlæg, dato mv 
Syr på oplægsholder. 6. marts 2021. 
 

Alle 20.20 

13 Status foreningsmøde d. 23. november 2020 kl. 19.00 
(Udsættes til 2021 pga Covid-19) 
 

Henning  20.25 
 

14 Åben for tilføjelser 
 

Alle 20.30 

15 Fastlæggelse af nyheder til facebook mv for de næste 4 uger 
Juletræsfest er aflyst 
Info om præcicering af mail adresse for lokalrådet 
Indlæg fra skolen om gymnastiksal 
 

 Alle 
 

20.35 

16 Næste møder (2 møder frem) 
Næste møde mandag 7/12-2020  
Næste møde mandag 14/1-2021 

Alle 20.40 

17 Evt.  
Årshjul bør gennemgås på næste møde i december. Afsæt god 
tid. 
Bolderslev kalender bliver trykt igen som indstik til 
Aktivitetsblad.  

Alle 
 

20.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastiksal 
Områdefornyelse 

Forsikringer for foreninger  
Børnetal 


