Mosbjerg-Tolne Landsbyråd
Mødereferat 11/4-22
I. Godkendelse af referat fra 7/3
OK
Tilstede var Kirsten W, Inger og Kurt, Karen, Ulla og Henrik, Knud, Jette,
Finn, Bitten og Frank.
II. Godkendelse af dagsorden
OK med tilføjelse af Ældretræf
III. Meddelelse ved formand/næstformand
a)

Kirsten har sendt mail omkring LAG sammenlægning Vendsyssel i
stedet for LAG Nord. Hvis der er interesse for at høre mere så husk at
tilmelde jer.

b)

Bitten fortalte kort hvad der har været skrevet omkring kloakering,
hvornår de laver færdig osv.

IV. Sager til orientering
a)

Vendsyssel Naturunivers
Der var ingen til stede fra skolen
KW fortalte at der er generalforsamling på skolen 21/4
Pedelbanden har arbejdet lidt med opsætning i det nye fysik lokale +
lidt udendørs ved legeplads mv. De har fået lidt flere frivillige.

b)

Et Aktivt nærområde
Husk at det er de forskellige foreningers opgave at sende materiale mv
til Knud når der har været generalforsamlinger m.v så siden er opdateret
med rigtige oplysninger.

c)

Naturpark Tolne
Der var ingen repræsentant til stede.

d)

Årsmøde 2022
KW er i dialog med borgmesteren, afventer lige tilbagemelding men han
kan måske komme lidt senere til mødet.

e)

Ældretræf 2022
Der er arbejdsmøde i denne uge.
Underholdning – her er der lavet aftale med De Lystige Sømænd – de
koster 18.000 kr for 2 x 45 min Kirsten vil søge midler til
underholdningen.

Der var ikke svar fra Irish Waterfalls endnu.
Ældresagen Sindal skal måske være med, f.eks omkring grillen.
Arbejdsgruppen spørger om der er forslag til udstillere, foreløbig er der
tilsagn fra 3 x dem der laver træ ting.
V. Meddelelser fra medlemmer
Inger Thomsen – p.t. ikke de store aktiviteter i sognegården mv. men følg med i
kirkebladet/avisen.
Kurt Thomsen – Arkivet har haft GF genvalg til bestyrelsen og de har åben hver
mandag.
Karen Brugsen – GF 25/4 afholdes på skolen, de skarpe knive laver mad 50 kr. for
voksne og børn gratis, spisning inden GF.
Karen skulle sige fra Henning at TMI her der der billard i klubhuset og der spilles
volley. 23/4 standerhejsning starter kl. 10 med kaffe og rundstykker.
Knud Tolne Borgerforening – bankospil gik fint pæn tilslutning og overskud der
deles med TMI.
I gang med planlægning af pinsearrangement i skoven.
Omkring affaldsindsamling, så står Tolne Efterskole for dette projekt. Endvidere
arbejdes der med Sct hans i skoven.
KM Lynge – rytterlaug har været med til fastelavnsarrangement. De har lavet lidt
samarbejde med Sindal pony og junior rideklub. Forventer at der igen er ridelejr til
august.
Finn Thomsen – spejderne, de har haft GF og Michael Sørensen blev ny formand.
de små skal på sommerlejr i Dronninglund og de store skal til landslejr i Roskilde.
Loppemarked er den 21/5.
Ulla Mosbjerg Borgerforening – de har haft GF med fin tilslutning, de har haft
konst. Møde og har fået 2 suppl. Med til at hjælpe med opgaver, Lars og Marian.
Der er blevet malet flagstænger. Affaldsdag 2/4 er par timer hvor der blev samlet en
del. De venter lidt med klargøring af trillebører med blomster.
Regnskab – vi har ikke fået refunderet udlæg endnu vedr. rekr. Område. KW har
søgt.
Næste møde er årsmøde i Stakladen 16/5

