
Referat bestyrelsesmøde   

 

 

Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Troels Kristiansen 

 Helle Thisted 

 

Tidspunkt: 11.08.2020 kl. 19.30 

 

Sted: Bygaden 24, Underup, 8740 Brædstrup 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

 

2. Sommerfest: 

 

Rasmus oplyser at der er tilmeldt 14 personer på nuværende tidspunkt. Der rykkes på facebook, hvor der 

oplyses om hvor mange der er tilmeldt. Der gøres opmærksom på at der ikke er flere tilmeldte, og at man 

håber på flere tilmeldte. Minimum for at arrangementet bliver til noget sættes til 30 personer. 

 

I tilfælde af at der ikke er nok tilmeldte, skydes arrangementet til sæbekasseløbet. 

 

Thorbjørn sørger for toiletvogn. 

 

Der opstilles borde om onsdag eller torsdag i næste uge. 

 

Rasmus sørger for bestilling af mad. 

 

Øl og vand skal hentes ved købmanden. 

 

Flag skal op til sommerfesten, Thorbjørn kontakter flaggruppen. 

 

Helle står for gaver til de personer som har hjulpet med flag mv. 

 

Der skal arrangeres sømblok og skydetelt. Mikkel og Rasmus har luftgevær. 

 

 

3. Sæbekasseløbet: 

 

Vejtilladelsen er kommet i hus, der skal opstilles vejskilte 3 dage forinden arrangementet. Der er tilmeldt 5 til 

voksen løbet og 2 til børneløbet. Der er lavet opslag 2 gange på forskellige facebook grupper, men desværre 

er der ikke kommet flere tilmeldinger. 

 

Troels har sørget for nabogodkendelser. 

 

Invitationen er sendt ud til Landsbyrådet to gange og det har været i aviserne. 
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Det er aftalt at arrangementet fastholdes uanset tilmeldte.  

 

Mikkel tager fat i styregruppen for at fordele opgaver ud. 

 

Der opsættes plakat i Gantrup byggemarked, supermarkeder i nærområdet, og skoler. Helle forventer at 

plakaten er færdig i indeværende uge. 

 

Thorbjørn tjekker betalinger. 

 

 

4. Nedrivningen mejeriet: 

 

Der er afholdt møde med børnene til ejeren som var positive på at sælge ejendommen. De var glade for at 

foreningen havde søgt om nedrivningspuljen, så de ikke selv skal stå med udgiften til at nedrive 

ejendommen.  

 

Købssum og budget blev drøftet, og man har lovet at vende tilbage inden 14 dage med hvad man forventer 

af købssum. Herefter skal kommunen kontaktes for afklaring på det videre forløb. 

 

Mikkel har haft dialog med kommunen som rykker for status, ovenstående er givet videre til kommunen. 

 

 

5. Trailerprojekt: 

 

Thorbjørn har lagt en plan for trailerprojektet. 

 

Der er lagt opslag på Facebook, hvor der søges om frivillige. Vi skal være bedre til at melde en dato ud, og 

hvad der skal laves. Thorbjørn lægger opslag op på Facebook. 

 

 

6. Nyt fra Landsbyrådet: 

 

Der er afsat en pulje til udviklingen i landsbyerne. Puljen til udvikling er 400.000 + 100.000. 

400.000 søges af de enkelte landsbyer - evt i grupper - og de 100.000 administreres ad Landsbyrådet. 

 

Der var indkaldt til møde, men dette blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

 

 

8. Damefrokost: 

 

Det blev foreslået at der afholdes damefrokost for at få sparket sammenholdet blandt foreningens kvinder 

sammen. Helle er valgt som tovholderrollen. 

 

Dato for arrangement forslås at ligge den 30. oktober.   

 

 

9. Nabohjælpskilte – Investering: 

 

Skilte er bestilt, der opsættes skilt i Torp og Underup. 
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10. Lamineringsmaskine – Laila: 

 

Thorbjørn indkøber A3 lamineringsmaskine, maskinen kommer til at stå ved Poul Heiberg. 

 

Maskine indkøbes inden 1 september. 

 

Rasmus har haft kontakt til Laila, hun vil gerne stå for at lave grafikken, men ikke printe.  

 

Mikkel vil gerne printe, plakater sendes bare på mail. 

 

 

11. Arbejdsfordeling i bestyrelsen: 

 

- Mail, hvem er ansvarlig 

- FB Kommunikation 

- Projektledere og kommunikation 

- Andre roller 

- Ønske om fordeling af opgaver 

 

Hvordan får vi fordelt rollerne bedre således at det ikke er de samme som tager initiativerne, vi skal alle 

bidrage til at holde foreningen kørende. 

 

Hvordan får vi de små aktiviteter op at stå, som f.eks. en torsdag aften på Kastanjeplænen hvor man mødes 

til en øl eller kop kaffe. Det kan også være en gåtur på skolestien. Hvem tager initiativet til opslag på 

Facebook, og er det den vej vi skal gå således det ikke altid er de store arrangementer som skal arrangeres? 

 

Ovenstående drøftes næste gang vi møde, men hvis nogle har overskud eller energien til et hurtigt kom 

sammen, tager man bare teten. 

 

Der blev udarbejdet et skema med rollefordelinger i bestyrelsen, dette for at vi alle har nogle opgaver. 

Tovholder betyder ikke at man skal stå for det hele selv, men får aktiveret foreningens medlemmer til at 

hjælpe med aktiviteten eller projektet.  

 

Rasmus og Marie ønsker at få hjælp til hjemmesiden, det blev besluttet at spørge om hjælp blandt 

foreningens medlemmer på Facebook siden. hvem i området kunne være en mulighed? Troels tager fat i 

Morten for at høre om han kan hjælpe. 

 

 

12. Shelter Status 

 

Mikkel fik en henvendelse fra en nabo landsby som gerne ville høre om erfaringerne med opførelsen af 

tårnet. Budget og ansøgning blev fremsendt til vedkommende. 

 

 

Der har været klager over fremkommeligheden til Slaggård Banke, Kommunen skal kontaktes. 
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13. Evt.: 

 

Foreningen er blevet tilbudt at overtage arealet ved vildtbanestien fra Svend Jørgensen, Kommunen vil 

overtaget arealet, hvor foreningen for fuld råderet over arealet mod at vi vedligeholder det. Foreningen har 

sagt ja tak til dette tilbud. 

 

Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden. Desuden skal regnskab efter generalforsamlingen 

lægges op på hjemmesiden. 

 

Rasmus har været rundt med invitationer, og der er 110 postkasser i området som skal have info. 

 

Der skal laves opslag til affaldsindsamling, Troels sørger for opslag. 

 

Troels laver opslag omkring vedligeholdelses dag ved shelter og kastanjeplænen. 

 

Det blev aftalt at de personer som hjælper foreningen med flag, skilte, græsslåning skal have en erkendelse 

for deres indsats. Udleveres til sommerfesten. 

 

 

 

Næste møde er Tirsdag den 15. september hos Helle  

 

 

Næste møde indkalder Helle til og sender dagsorden ud. Forslag til dagsorden skal være Helle i hænde 

senest 14 dage før, og dagsorden sendes ud senest 7 dage før møde. 


