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Laugmøde d. 12/1-2012 

 

 

”Lille Laug”: 

 

1) Gennemgang af sidste referat – OK 

 

2) Status fra Nordals Landsbylaug og Sønderborg Landsbyforum 

Intet nyt derfra. Vi har gjort landistriktsudvalget opmærksom på at vi er 

utilfredse med servicen i yderområderne, bl.a. græsslåning ved 

kulturhuset og dårlig asfalt i skolegården. 

Skolegården ligger i børnehus-regi, men vedrører i høj grad også 

kulturhuset, som også gerne vil gå aktivt ind i sagen. 

Der skal herfra lyde en opfordring til alle om at anmelde huller i vejene 

på kommunens hjemmeside. 

 

3) Prioritering af punkter på udviklingsplanen 

 Opsat læskur på Stevninggade d. 29/12-2011 

Ansøgninger til ny badebro, bænke/borde + grill (brøndringe med riste) 

ved Sandvig og Stevningnor under udarbejdelse. Hvis ikke vi får penge 

til ny badebro skal den gamle repareres. 

Ansøgt om permanente fartmålere i Stevning 

 

4) Hjemmesiden 

Lene lave statistik over besøgstal til næste møde.  Status på link fra 

Stevning.dk til stevning.infoland.dk ? 

Check ”sidst opdateret”-datoen  

Skrive på siden hvem man kan kontakte hvis man har noget til 

hjemmesiden. Lene har oprettet en ”kontakt” knap. 

Carsten Davidsen har accepteret at hjælpe med den tekniske del af 

hjemmesiden, bl.a. at få lavet permanent link fra Steving.dk til 

stevning.infoland.dk. 

Aktivitetskalender og Booking kalender ønskes flyttet til et sted 

uafhængigt af stevning.dk. Margit afleverer papirer m.v. til Carsten. 

 

5) Borgermøde 9. februar 2012.  

Program udarbejdet. 

Hovedtema: Børnehavens fremtid – vi afholder et afklarende møde 

med børnehave gruppen før borgermødet. 

Landsbylaugets pris: modtager Susanne Zimmermann 

Mødet afholdes i cafeen 

Vi ønsker deltagelse af distriktsleder Marianne Møller Nielsen. 

Uploades til hjemmesiden 

Valg til lauget, Claus og John er på valg. 
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6) Indlæg til rundt om Stevning 

Borgermøde 

Højvande ved sandvig 

Borde/bænke 

Fartmåler 

 

7) Laugfest 

Lene kommer med forslag til hvad/hvor/hvornår 

 

8) Hundelorte 

Lisbeth Nordtorp er kommet med et forslag til at opsætte klistermærker 

på skraldespande – Kennelforeningen og Coop har et tiltag hvor man 

kan få et klistermærke der viser hundeejere at ”her må man dumpe sin 

lortepose”. Vi foreslår at det sættes i rundt om stevning + klistermærker 

vedlægges. 

 

 

”Store Laug” Bordet rundt – fra foreningerne: 

 

Idrætsforeningen v/Margit: 

Kører fint med OK besøgte hold. Helle prøver med mor/baby gymnastik 

 

Skolen v/Ejvind: 

Indskrivning i skolen. Der bliver 2 børnehaveklasser næste år. 

I 2011 er der født 21 børn i hele skoledistriktet, mod normalt 50-60 

Der er sat gang i ny stor udviklingsplan, bl.a. kan overbygningen vælge 

linier, f.eks idrætslinie, samarbejdslinie m.v. 

Positiv Psykologi – skolen skal rumme flere i fremtiden og det kræver en 

indsats fra de ansatte. 

 Andre praktiske ting igangsat, bl.a. elektronisk kontaktbog.  

 Fra august (skoleåret 2012/13) indføres nye skolebus-tider: 
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Bådelaug v/Per: 

 Bådelauget er i vinterhi – heldigvis ingen is. 

 Bølgebryder knap færdig, men forventes færdiggjort i foråret. 

Lauget har 25 års jubilæum som skal fejres i år, bl.a. inviteres 

tilskudsgivere til reception eller lign. 

 

Spejderne v/Carsten: 

Spejderne har samlet juletræer ind i Svenstrup og Stevning – ca 1 time 

hvert sted – hvor folk har givet 20 kr for at komme af med deres juletræ. 

De har indsamlet ca 1900 kr på den måde.  

Der er lige nu 14 børn + 3 ledere. 

Starter op med familiespejder og vil annoncere mere i fremtiden. 

 

Kulturhuset v/Steffen: 

Regnskab gjort op for 2011, kassebeholdning på ca. 57000 

På valg i år er Steffen Fog, John Stavski, Christian Bonde, Gunnar 

Frandsen og Dorte Nissen. Alle modtager genvalg. 

Har overtaget fritidsklubbens lokaler, starter op onsdag d. 18. januar. 

Det er for børn i 0. til 7. klasse. Den passes af Heidi, Helle og Dorte.  

Dorte Nissen står også for udlejning. 

Varmeproblem er ikke løst, bliver det måske torsdag d 19 januar. 

Kedlen er for lille – er 45kw og burde være 60kw. 

Fritidskonsulent Bjarne Christensen arbejder på at hjælpe med bl.a. 

græsslåning ved kulturhuset 

Starter stole-gymnastik op 6. februar. 

Arbejder med musikfestivalen som kører 2. juni fra kl. 13-24. Plakat til ROS 

skal være en sort/hvid-venlig version. 

Søndagscafe d 6/2 kommer til at foregå sammen med kirken. 
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Fobis v/Bene 

 Fastelavn søndag d. 19/2 

 Dilettant onsdag d. 22/2, fredag d. 24/2, lørdag d. 25/2. 

 

Grundejerforeningen v/Bjarne 

 Afholder generalforsamling i marts. 

 

Lokalhistorisk v/Vagn 

3 års arbejde har nu resulteret i Svenstrup bogen. Den inkluderer 

Svenstrup, Himmark, Torup og Klingbjerg. Der er trykt 500 stk og solgt ca 

200. 

Næste projekt er Svenstrup Kirke. 

Foredrag 26/1 kl. 14 i Svenstrup forsamlingshus: Filt Jensen 

Foredrag 23/2 kl. 14 i Svenstrup forsamlingshus: Bent Jensen, Linak 

 

 

Næste møde er Torsdag d. 8. marts i Cafeen – lokalet ér booket. 


