Referat af Bestyrelsesmøde
i Skovlund Ansager Udviklingsråd 6. December 2018
Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Max, , Miriam, Hanne og Kitty
Fraværende: Inge
1. Siden sidst – bordet rundt:
-Der har været Sponsormøde på Kvie Sø Efterskole og der var
rigtig stor tilslutning. Tak for det.
10. December kl. 10 kommer Ældreminister Thyra Frank til
Ansager Plejehjem. Her skal Britta Buhl og Miriam Heide sammen
med to repræsentanter fra Varde Kommune, fortælle om demensprojektet.
-20. december tager Udvalget for Plan og Teknik stilling til
Cykelstier. Ole Andreasen fra Ølgod Udviklingsråd og Vognmand
John Christensen har hver givet tilsagn om egen indsats svarende
til 10.000kr. på strækningen mellem Krusbjerg og Skovlund. Der
har i det hele taget været meget stor engagement fra private,
erhverv og foreninger. Tak for det.
-5. Januar er der Cabaret og Musical-musik fra gammel tid på
Ansager plejehjem.
-11. Januar afholdes Nytårskur på Ansager Hotel. Der kommer
nærmere information på Ansager Info.
-22. Januar er der planlagt demensaften på i Sognegården i
Ansager. Der kommer nærmere information på Ansager Info.
Skovens Dag er på stand by. Dansk Skovforening har besluttet, at
der ikke skal holdes en national Skovens Dag længere.. Måske er
tiden til at vi skal nytænke et andet koncept eller dag. Mette
Bækgaard Johnsen, Varde Kommune vender tilbage når der er
klarhed over kommunens plan.
2. Status på regnskab:

14.991kr minus 3000kr til musik-aften til børnefestival.

3. Næste års planlagt arbejde:
-Foreningsmøde 6. Februar 2019 i Skovlund Kulturhus. Mødet
bliver ikke kun for formænd, men for alle bestyrelsesmedlemmer.

4. Planlagte mødedatoer
3. Januar kl 1900 i Skovlund/Ansager hallen
6. Februar kl 1700 i Skovlund Kulturhus
Vi forventer at afholde generalforsamling i sidste halvdel af marts,
afhængig af indleders muligheder.

5. Ønsker og Mål:
Udviklingsrådet vurderer, at der er et udskilningsløb i gang i
landdistrikterne. Dette udskilningsløb kan gå hurtigt og det vil vi
ikke være en del af. Vi vil skabe sammenhæng, der hvor det styrker
vores lokalsamfund. Eksempler på det er samarbejde i
menighedsrådet, på rideskolen, pensionistforening, Kvie Sø
efterskole, Demens aften, mange sportshold, cykelstien mellem
Skovlund og Ansager, selve udviklingsrådet og meget mere.

Vi ønsker alle
En rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår.
På vegne af
Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Kitty Gamkinn

