Referat bestyrelsesmøde
Deltagere:

Rasmus Buhl
Thorbjørn Eskildsen
Mikkel Johansen (ref.)
Troels Kristiansen
Helle Thisted

Tidspunkt:

15.09.2020 kl. 19.30

Sted:

Kollerupvej 8, Torp, 8752 Østbirk

Vedr:

Bestyrelsesmøde

Nedenstående emner blev behandles/besluttes
1. Sidste referat.
Ingen kommentarer til sidste referat.

2. Sommerfest:
Sommerfest blev afholdt ved Rasmus. Der var ca. 60 personer som deltog hvilket er godkendt i forhold til
Corona. Der nok og god mad, det er besluttet at vi næste år også får grillmad. Der var god deltagelse selvom
tilmeldingerne kom sent, folk er generelt for langsomme til at tilmelde sig.

3. Sæbekasseløbet:
Sæbekasseløbet blev afholdt med stor succes. Der var 10 tilmeldte til voksen løbet og 10 til børneløbet.
Selvom Corona stadigvæk hærger, var vi ca. 100 personer i løbet af dagen hvilket vi kan være godt tilfredse
med. Der er stemning for at vi afholder arrangementet igen til næste år. Vi skal være bedre til at være ude
med reklame for løbet næste år for få flere tilmeldte. Rasmus lægger billeder op på hjemmesiden under
afholdte arrangementer. Naboerne skal orienteres bedre næste år og evt. med gavekort til pølse, brød og øl.

4. Nedrivningen mejeriet:
Der er rykket nogle gange for hvad status er fra Kommunens side. Mikkel rykker igen for status fra
Kommunen. Mikkel skriver til familien at vi afventer Kommunen. Mikkel melder ud på Facebook når der
noget nyt i sagen.

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 hvor vi arbejder. Thorbjørn kontakter Thomas
Holm for at få skåret dele. Der forventes at opstart er i slutningen af september mdr.
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6. Nyt fra Landsbyrådet:
Der blev opfordret til at landsbyerne arrangerer gåklub, dette er givet videre til Ulla Overgaard i Torp som har
arrangeret en gåtur. Hun er ligeledes blevet opfordret til at arrangerer alm. gå ture.
Der er afsat en pulje på 500.000,- til at udvikle projekter i landsbyerne. Der er sat en styregruppe på to
personer som er tovholder på at få styret de forskellige indkommende ansøgninger.
Vi skal have ansøgt om muld toilet til shelterpladsen, Rasmus har skrevet ansøgningen som sendes ind
inden næste møde. Mikkel kontakter Peter og Søren for at få deres tilladelse.
Ansøgning om by forskønnelse skal være inde inden den 3. november. Mikkel forslog at der indsendes ny
ansøgning i forhold til helhedsplanen. Der indsendes to ansøgninger som er læskur ved Gudenåen og træer i
landskabet. Rasmus sender ansøgningen igen i år.
Vi er valgt til at stå for næste møde i Landsbyråddet. Det afholdes i Multihuset 2 uge i januar, torsdag den
14. januar 2021. Bestyrelse skal gerne hjælpe til med at sørge for kaffe, mv.

7. Damefrokost:
Helle har spurgt Poul Heiberg om han vil lægge hus til, hvilet han ikke kunne huske. Der er der spejderhytten
som kan lejes for ca. 300,- Rasmus kontakter spejderne for at få lejen på plads.
Helle laver indbydelse til damefrokosten hvor der tages forbehold for Corona.
Dato for arrangement den 30. oktober som også er halloween. Alle damer kommer udklædt som hekse
Bestyrelse kommer og hjælper med at dække op.

8. Nabohjælpskilte – Investering:
Skilte er modtaget men mangler opsætning. Der forslås at skilte opsættes i Underup ved byskiltet, i Torp
ved busskiltet. Rasmus, Thorbjørn og Troels opsætter skilte, og poster på Facebook at de er sat op.

9. Lamineringsmaskine – Laila:
Thorbjørn indkøber A3 lamineringsmaskine, maskinen kommer til at stå ved Poul Heiberg.
Maskine er bestilt.
10. Shelter Status
Der skal indkaldes til vinterklargøring ved Kastanjeplænen og shelterpladsen. Klargøringen er sat til den 8.
november. Troels laver opslag omkring vedligeholdelses dag ved shelter og kastanjeplænen. Vi skal være
ude i god tid på Facebook.
Rasmus har fået kontakt til Jægerne for at få en dialog omkring lukning af shelterpladsen. Rasmus og Troels
tager dialogen.
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11. Evt.:
Der er indkøbt gaver til Kevin, Laila og Jakob for henholdsvis grill, print og låne af traktor. Rasmus afleverer
ved Jakob, Thorbjørn ved Kevin og Helle ved Laila.
Der skal indkaldes til affaldsindsamling lørdag den 19. september kl. 10.00, Troels sørger for opslag. Rasmus
og Thorbjørn sørger for igangsætning af affaldsindsamlingen og sørger for kaffe.
Foreningen er blevet tilbudt at overtage arealet ved vildtbanestien fra Svend Jørgensen, foreningen afventer
svar fra kommunen.
Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden.
Kan aktivitetslisten gøres mere synlig på vores hjemmeside? Der er enighed om at aktivitetslisten er synlig
nok på hjemmesiden. Hjemmesiden skal opdateres i forhold afholdt arrangementer. Der lægges billeder op
fra arrangementerne, og bestyrelsen er enige om vi overholder GPDR, og hvis folk har indvindinger mod at vi
bruger billederne, skal personerne melde det til bestyrelsen. Vi skal gøre opmærksom på ved
arrangementerne at billederne vil blive brugt på hjemmesiden.
Rasmus foreslog at der laves en områdekonkurrence med den bedste udskæring af græskar til halloween og
evt. udsmykning. Vinderen får et gavekort til bland selv-slik og et par flasker vin. Halloween ligger den 30.
oktober. Troels poster opslag på facebook.
Rasmus har undersøgt at få et arrangement ved shelteret, hvor Nicolaj Kirk kommer og laver mad. Troels
(Trine) laver ansøgning om midler. Evt. delvis selvbetaling kan komme på tale, feks. 500,- kr. pr. person.
Kolau kan evt. lægge kød til mod at beløb reduceres. Arrangementet skal ligge marts / april.
Bestyrelsen har besluttet at der skal afholdes møde i starten af januar på Sandvad Kro hvor de kommende
aktiviteter planlægges.
Næste møde er den 27. oktober kl. 19.00 ved Troels.

Næste møde indkalder Troels til og sender dagsorden ud. Forslag til dagsorden skal være Troels i hænde
senest 14 dage før, og dagsorden sendes ud senest 7 dage før møde.

