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Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Troels Kristiansen 

 Helle Thisted 

 

Tidspunkt: 27.10.2020 kl. 19.00 

 

Sted: Teams møde grundet Corona 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

 

2. Nedrivningen mejeriet: 

 

Der er rykket nogle gange for hvad status er fra Kommunens side. Mikkel rykker igen for status fra 

Kommunen. Rasmus forsøger at komme i kontakt med kommunen. Vi skal have en deadline på hvornår vi 

kan forvent en afklaring. Alternativ skal Jørn Korshøj kontaktes for at skubbe på. 

 

 

3. Trailerprojekt: 

 

Thorbjørn har lagt en plan for trailerprojektet. 

 

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

 

Thorbjørn kontakter Thomas Holm for at få skåret dele, Thorbjørn får hjælp af Lars, Poul og Thomas. 

 

 

4. Nyt fra Landsbyrådet: 

 

Foreningen har søgt om etablering af muldtoilet ved Landsbyrådet, Peter og Søren har accepteret at vi 

etablere toilettet. 

 

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.  

 

Rasmus kontakter Jesper fra Landsbyrådet, at datoen er ok. Rasmus reserverer multihuset. 

 

 

5. Damefrokost: 

 

Damefrokosterne desværre er aflyst / udskudt til at der er mere styr på Corona. Nyt tidspunkt afventer og 

kommer på den kommende årskalender. 
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6. 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. 

 

Skilte opsættes i uge 44. 

 

 

7. Lamineringsmaskine – Laila: 

 

Thorbjørn har indkøber A3 lamineringsmaskine, maskine er afleveret til Poul Heiberg. 

 

Rasmus har haft kontakt til Laila, og hun vil gerne stå for at lave plakater. Rasmus har nævnt for Laila at hun 

bare skal sende plakaterne til Mikkel så printer han. 

 

 

8. Shelter Status 

 

Affaldsordning køre rigtig godt. 

 

Der er desværre nogle som har haft bål uden for bålpladsen, og der er et brændemærke på gulvet. 

 

Bestyrelsen står for vedligeholdelsen af Kastanjeplænen og shelterpladsen i år grundet Corona. 

 

Rasmus har fået kontakt til Jægerne for at få en dialog omkring lukning af shelterpladsen. Rasmus og Troels 

tager dialogen. Mikkel og Troels mødte jægerne en dag hvor man oppe ved shelteret, og de syntes at det 

var en god ide med et dialogmøde. 

 

 

9. Byforskønnelse 

 

Ansøgningen er sendt til Jette Brandt-Hansen som behandler Mejeriet. Vi har ikke hørt noget på vores 

ansøgning, Rasmus tager snakken med Jette hvordan hun forholder sig til vores ansøgning. 

 

Ansøgningen skal også sendes til Plan, hvor der ansøges om midler til to projekter for år 2020 og 2021. 

 

Rasmus sender ansøgningen. 

 

 

10. Evt.: 

 

Der skal laves en Julehilsen med at bestyrelsen arbejder på aktiviteter næste år, men at der ikke er flere 

aktiviteter for i år grundet Corona. I nyhedsbrevet skal vi nævne at vi forhåbentlig får midler til et muldtoilet, 

og at vi arbejder på årskalenderen. 

 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 8. november på shelterpladsen. Rasmus tjekker at pladsen ikke er 

booket. Vi mødes på Kastanjeplænen kl. 10.00 med rundstykke. 

 

Foreningen er blevet tilbudt at overtage arealet ved vildtbanestien fra Svend Jørgensen, foreningen afventer 

svar fra kommunen. 

 

Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden.  
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Der skal dommere rundt for at vurderer Halloween græskar. Troels er dommer og poster på facebook et 

genopslag. Volvo drengene skal huske at poste et billede. Der er gevinst på to flasker vin og lidt snoller. 

 

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. 

 

 

Næste møde er den 8. november kl. 10 på Kastanjeplænen. 

 

 

Ingen dagsorden på næste møde. 


