
Referat bestyrelsesmøde   

 

 

Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Troels Kristiansen 

 Helle Thisted 

 

Tidspunkt: 18.01.2021 kl. 19.00 

 

Sted: Teams møde grundet Corona 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

 

2. Siden sidst 

 

Der blev opsat juletræ med lyskæde på Kastanjeplænen. 

 

 

3. Økonomi: 

 

Kassebeholdningen er kr. 26.000,- Der betales ikke negativ rente på kassebeholdningen. 

 

Der er brugt mange penge på gebyrer til mobilpay 50,- pr. mdr. + transaktioner i alt ca. 730,- samt gebyrer til 

Nordea Bank, ca. 2.000,- kr. Det skal undersøges om der ikke kan skiftes bank for at sparer gebyrer. 

 

Troels undersøger om man kan få en samlet mobilpay konto, Rasmus sender gebyroversigt til Troels hvori 

der står hvilken løsning Nordea foreslår. 

 

Mikkel kontakter Jutlanderbank for at høre hvilken løsning de kan foreslå. Foreningskonto som NEM konto + 

VISA dankort. 

 

Regnskab skal være revisoren i hænde senest mandag den 8. februar. Thorbjørn kontakter Poul Heiberg og 

aftaler nærmere. 

 

Regnskab skal gennemgås i bestyrelsen inden generalforsamlingen, mandag den 1. februar kl. 19.30, 

Rasmus indkalder. 

 

 

4. Medlem status og generalforsamling: 

 

Medlems status, 48-49 betalende medlemmer lige pt, der er ca. 110-120 husstande i området som er 

potentielle medlemmer. Der sættes som mål, at der kommer 10 % flere medlemmer. 

 

Thorbjørn sender liste over hvem der betaler kontingent. 

 

Det anføres på aktivitetsliste, at der gerne må betales kontingent inden marts-april, kontonummer anføres. 
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Troels poster på facebook, at der afholdes generalforsamling på teams. Dagsorden og regnskab rundsendes 

på mail. 

 

Generalforsamlingen kan optages på teams, som kan lægges på hjemmesiden. 

 

Dato for generalforsamling, mandag den 22. februar kl. 19.00 

 

Der skal være indkaldt 2 uger før, senest fredag den 5. februar, dagsorden skal vedhæftet. 

 

 

5. Trailerprojekt: 

 

Thorbjørn har lagt en plan for trailerprojektet. 

 

Traileren er blevet synet, og der er indkøbt en trailerpresning hvor foreningens tryk er på. 

 

Grundet Covid19 går det ikke så hurtigt, alt er planlagt. 

 

Det skal være færdigt den. 13 maj da alt service, borde og stole er lånt ud. 

 

 

6. Muldtoilet: 

 

Afventer Covid19, Mikkel melder ud på Facebook. 

 

 

7. Nyt fra Landsbyrådet: 

 

Landsbyrådsmødet blev afholdt på Zoom, referat fra mødet vedhæftes referat fra dagens møde. 

 

Er bliver ikke Tryg Landsby pulje i 202, men der er lavet en ny Landsbypulje, se slides fra Horsens 

Kommune. 

 

 

8. Områdeforskønnelse 

 

Der er kommet afslag fra Horsens Kommune, hvilket vi ikke forstår da vi har holdt os inden for rammerne, 

se nedenstående. 
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Uddrag fra mail fra Børge Jørgensen, Formand, Vrønding Landsbyliv (medlem i UUL) 

 

Hej begge. 

 

Referat af udvalgsmødet er nu tilgængeligt. 

I kan gå til det på linket nedenfor. 

 

I fik ikke pengene – endnu – . Forvaltningen mente ikke at kunne klare 3 bevillinger i 2021. 

I kan se de skal arbejde med Hovedgård og Egebjerg. 

 

Vi argumenterede med at I ikke skulle have megen support, fordi det er noget I sagtens selv kan styre. 

Det hjalp ikke. Det er vanskeligt at flytte indstillinger. 

Men det er er pålagt forvaltningen at se på at hjælpe med andre muligheder. 

 

Jeres materiale fik - igen – megen ros. 

 

I kan forvente en henvendelse fra Kjeld og nogle af de andre Landsbyer i området mod Gudenåen. 

Det kunne være en sammenkobling til  ”udviklingsinitiativer tryg landsby 2020 ” og ”fremtidens Landsby” er 

vejen. 

 

Se link for afslag  

 

https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/164/164-2868 

 

 

 

Mail fra Horsens Kommune med officielt afslag 

 

Kære Rasmus og foreningen for Godt Naboskab – Underup og omegn  

Godt nytår!  

Hermed følger en tilbagemelding på jeres ansøgning til puljen vedr. områdefornyelse.  

Kommunens § 17 stk. 4 udvalg vedr. udvikling af lokalsamfund - også bedre kendt som oplandsudvalget – 

har behandlet jeres ansøgning på udvalgsmødet i december.  

Som I muligvis er bekendt med, blev jeres projekt ikke indstillet til midler fra områdefornyelsen på baggrund 

af følgende argumenter:  

·         Af kriterierne fremgår det, at det er tanken, at hele kommunen over en årrække skal dækkes af 

områdefornyelse. Med udgangspunkt i, at Foreningen for godt naboskab - Underup & omegn sidste år blev 

tildelt mider til nedrivning af mejeriet i Torp, anbefales det ikke at tildele midler til foreningen i år. 

·         Derudover vurderes det, at projektet ikke er omfattende nok, til at kunne opfylde kravene for 

områdefornyelse. 

·         Ansøgningen om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bygaden og Torpvej er at betegne som et 

trafikprojekt, der ikke kan udføres inden for rammerne af områdefornyelsen. 
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Oplandsudvalget besluttede samtidig, at vi i forvaltningen skulle gå i dialog med jer om, hvorvidt nogle af 

ønskerne og projekterne fra jeres ansøgningsmateriale vil kunne realiseres gennem den nye Landsbypulje.  

Den nye Landsbypulje er besluttet i forbindelse med kommunens budget for 2021. 

Kultur- og Civilsamfundsudvalg skal behandle retningslinjerne på deres udvalgsmøde den 11. januar. Vi vil, 

snarest muligt efter mødet tage kontakt til jer med henblik på en drøftelse af mulighederne.  

Med hensyn til jeres ansøgning om fartbegrænsning på Bygaden og Torpvej, er den videresendt til vores 

Trafik- og Vejafdeling.  

Projektet er i først omgang sat på afdelingens besigtigelsesliste, hvilket betyder, at de planlægger at tage ud 

og se stedet og vurdere, hvilke løsninger der kunne være relevante, inden projektet sættes på listen over 

trafiksikkerhedsfremmende projekter. 

Har I spørgsmål til afslaget eller den videre proces, er I meget velkomne til at kontakte Lene Holmgaard på 

lhst@horsens.dk eller Jette Brandt-Hansen på tejbh@horsens.dk. 

Med venlig hilsen  

 

Stine Gyldenløve Høg Hovgaard  

Administrativ medarbejder  

 

Telefon direkte: 76292504  

Mail: sghh@horsens.dk 

 

Teknik og Miljø  

Plan Teknik og Miljø  

Rådhustorvet 4  

8700 Horsens  

 

 

9. Nedrivningen mejeriet: 

 

Budget er godkendt i byrådet, se link for godkendelse af budget: 

 

https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/42/42-2855 

 

Der er afhold møde med Jette fra Horsens Kommune, som tager aktion på køb af mejeriet. 

 

Der er fremsendt udkast til tidsplan for projektet, vedhæftes referatet fra dagens møde. 

 

Mikkel tager kontakt til kommunen for at høre hvad der er muligt af byggeri på grunden. 

 

Bestyrelsen bakker samlet op til at foreningen skal stå for at fælde træer, tømme jern. 
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10. Covid19 tiltag: 

 

Helle tager initiativ til påskeæg jagt i påsken. 

 

Rasmus foreslog at der var Underberg jagt med placeringer af Underberg i området. 

 

Troels foreslog at der kunne være bålhygge ved shelteret hvis der åbnes lidt op. 

 

Thorbjørn foreslog hvis herreaften ikke bliver til noget, kunne en rødvinssmagning eller ølsmagning online 

være en mulighed. 

 

Helle kender en på Vintenskovvej der sælger vin, det kunne være en mulighed. 

 

Troels poster i første omgang på Facebook, om der er opbakning til at der afholdes online arrangement. 

 

 

11. Jordstykke Svend: 

 

Svend arbejder på at kommunen vil overtage jordstykket, eller at der bliver tinglyst at arealet bliver offentlig 

tilgængelig. 

 

 

12. Tiltag tilflyttere: 

 

Banke banke på, Rasmus og Mikkel tager rundt med aktivitetslisten. 

 

 

13. Aktivitetsliste (Rasmus udarbejder liste) 

 

• December 2020 / januar - Trailerprojekt (Thorbjørn er tovholder) 

• Januar den 14 - Landsbyrådsmøde (Underup er vært og bestyrelsen hjælper til med sandwich, kaffe 

og kage) 

• Februar - Etablering af muld toilet og brændeskur på shelterpladsen (der kan søges en pulje ved 

f.eks. Jem og Fix) 

• Februar / uge 8 – Generalforsamling dato se tidligere. 

• Februar / uge 8 - Herreaften (fredag uge 8) den 26. februar  

• April ferdag den 2 / Påske - Æggeløb (Helle er tovholder) 

• April (Rasmus tjekker dato) - Forårsklargøring og affaldsindsamling april 

• Juni den 12 - Sæbekasseløb 

• August den 21 - Sommerfest (tjek lige om datoen er den rigtige) 

• Oktober den 2 - Tøseaften (Helle er tovholder)  

• November den 7 - Efterårsklargøring  

• December - Juletamtam Katrinelund (Poul Heiberg er tovholder) 

 

Der tages forbehold for Covid19 

 

Aktivitetsliste omdeles, hvor der forsøges at hverve flere medlemmer, specielt de unge mennesker. 

 

I forbindelse med omdelingen, gøres der reklame for generalforsamlingen. 

 

Jæger arrangement være et arrangement som kommer på tale i årets løb. 
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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 kan komme i løbet af året. 

 

 

14. Shelter Status 

 

Affaldsordning køre rigtig godt, skal fornyes i marts mdr. Mikkel skriver rundt. 

 

Der er nogle som hygger sig i shelteret, formanden fandt en lolitadukke som var flad. 

 

 

15. Evt.: 

 

Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden.  

 

 

Næste møde er den 1. februar kl. 19.30 hvor regnskab gennemgås. 

 

 


