Mosbjerg-Tolne Landsbyråd
Mødereferat
Dato 7/3-2022
I. Godkendelse af referat fra 29/11 - OK Godkendelse af dagsorden - OK
med tilføjelse af punkt omkring affaldsdag.
II. Til stede var:
Kirsten, Knud, Jette, Finn T. Karen og Henning, Ulla og Henrik, Kurt og Inger,
Bitten og Frank.
Afbud fra K.M.Lynge
III. Meddelelser fra formand og Næstformand.
Landsbyforum har haft møde i Tornby, valg af formand det blev Poul Berg fra
Hundelev og Næstformand blev en fra den gl. Løkken/Vrå kommune.
Ansøgninger for 189.000 kr. denne gang.
De skal snart arbejde videre med ældretræf.
IV. Sager til orientering
a)

Vendsyssel NaturUnivers - der var ingen til stede fra skolen, vi ved
dog at de skal have ansat en ny skoleder. Pedelbanden er i fuld sving, ny
hjælper kommet til Tage.

b)

Et Aktivt Nærområde - Knud skriver det materiale der bliver sendt til
ham - så husk at sende materiale hvis der er opdateringer/arrangementer
mv

c)

Naturpark Tolne - omkring skydebanen, så er der nogen som lb.
Kontakter kommunen for aktindsigt, men kommunen siger at der ikke
er sket noget endnu – der er ikke søgt om noget p.t.

d)

Årsmøde 2022 - 16/5 i Stakladen, Kirsten hører om borgmesteren evt.
vil komme og fortælle om planer i lokalområdet mv.

e)

Affaldsdag 28/3-3/4 - der er frist for søgning om materiale til brug
for det ved kommunen 15/3, de 2 borgerfor. Er tovholdere omkring
projektet.

V. Meddelelser fra medlemmer
a)

Tolne Borgerforening v/Knud Der har været generalforsamling, og
bestyrelsen er uændret, konstituerende møde 8/3, hvor punkt omkring

affaldsindsamling kommer med. Husk der er bankospil på efterskolen
den 15/3 kl. 19
b)

Spejderne v/Finn 3 ledere har været på kursus, det er fortsat stabilt
med både ledere og medlemmer. Loppemarked 21/5,

c)

Brugsen v/Karen - GF 25/4 kl. 17 på skolen med fællesspisning,
herefter kan børnene gå ind og leje mens der afholdes GF. De forsøger
med dette arr. for at tiltrække nye medlemmer/handlende. Husk at bakke
op om Brugsen selv om det går godt så må det ikke blive en sovepude.

d)

TMI v/Henning - Volley i hallen kører fint med pæn tilslutning, om
tirsdagen er de ca. 10 der spiller pool/billard. Badminton kan spilles på
skolen. Der er isat 7 nye vinduer men de mangler fortsat at lave vinduer
til omklædningsrum.
GF genvalg til dem der var på valg – de er 7 i bestyrelsen og så er der
inviteret 2 unge med som føl.

e)

Mosbjerg Borgerfor v/Ulla - de har nu fået mobilepay til kontingent
mv. GF 10/3 i forsamlingshuset, madklubben står for lidt hygge.
Der er sponseret maling til flagstænger.
Der er søgt om penge til en ”Anders And bil” med de har ikke fået svar
endnu, det er Ole Lund Sørensen fra Tolne der skal lave den. Der er
søgt om 12.800 Grillaften i samarbejde med TMI den 10/5 og 4/8 med
tilm.frist dagen før. Græsslåning på pladsen sørger kommunen for.
Cykelture bliver fremover i samarbejde med hyggemotionisterne som
Charlotte S. Sørensen står for.

f)

Pedelbanden - har været ved at lave/rep. på legepladsen og nu er der
nogle unge der har været i gang med at ødelægge ting dernede. Håber
at kunne tage dem på fersk gerning.

g)

Arkivet v/Kurt - GF 21/3 på Friskolen, åbent i lokalet hver mandag,
de har også fået mobilepay.

h)

Menighedsrådet v/Inger - der er mange aktiviteter fælg med i
kirkebladet.
Der er planer om ny sognegård, der er skimmelsvamp i bygningen.+
ændring omkring de lokaler som de ansatte benytter. + bygning til
maskiner mv.

i)

Aktivitetsudvalget - de er kommet godt i gang på skolen med sang og
kaffe hver tirsdag formiddag, de var 15 sidste tirsdag.
De har haft arr. med Gule ærter hvor 19 deltog.
Banko hver den 2. søndag i måneden næste gang 13/3 kl. 14.

j)

Rideklubben KW på vegne af KM Lynge - de har lavet samarbejde
med Sindal rideklub om diverse arr.

VI. Regnskab v/Jette
Når der søges om penge så skal der være en tovholder, og det er også vedkommende
som sørger for at sende materiale ind til kommunen så pengene kan blive udbetalt.
Er materiale fra sidste ansøgning hvor landsbyrådet stod som ansøger sendt ind ?
det bekræfter Kirsten at det er.

Mødekalender: Næste møde 11/4, årsmøde 16/5, 20/6.

