Referat bestyrelsesmøde
Deltagere:

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

Tidspunkt:

12.04.2021 kl. 19.00

Sted:

Teams møde grundet Corona

Vedr:

Bestyrelsesmøde

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

2. Status på medlemsskab
Der er sendt opkrævning på kontingent ud på mail, ca. 20 medlemmer har betalt, der mangler ca. at blive
betalt fra 35 medlemmer.
Der er enkelt hvor mail ikke virker, Rasmus følger op med mail ud til medlemmerne.
Thorbjørn retter mailliste til efter nye mail.

3. Økonomi:
Bestyrelsen har besluttet at man ønsker at fortsætte med mobilpay, selvom at der er gebyr.
Rasmus og Troels hører ved deres lokale bankforbindelser, hvad det skal koste at skifte til deres bank.

4. Gudenåstien - møde 07-04-2021
Rasmus har haft møde med Lise Poulsen, hun er blevet udpeget til projektleder på Gudenåstien. Halvdelen
af skolesporet er indtegnet på den kommende gudenåsti.
Tidshorisonten er ca. 1-1½ år.
Rasmus har foreslået at man stillede at shelter op på Svends jordstykke. Lise vil indstille at kommunen
køber Svends jordstykke, mod at foreningen vedligeholder jordstykket.
Lise foreslog at man kunne ansøge om pedelordning så man kunne holde jordstykket.
Mikkel forslog at man kunne skrive Lise, at foreningen kan ansøge om midler til opførelse af madpakkeskur
ved gudenåen, som det skur vi har etableret ved kastanjeplænen. Vi vil gerne have plancher og kort som
viser vej til vores område. Rasmus skriver opfølgning til Lise.
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Lise oplyste at Horsens kommune lige nu har et projekt hvor man kan få gratis frø til at så ved offentlige
arealer. Hvis vi har nogle idéer skal vi bare melde tilbage. Bestyrelsen besluttede at vi melder pas i år, men
er interesseret næste år.

5. Trailerprojekt:
Arbejdet fortsætter, det er nu kommet til at skulle ind i garagen
hjælp.

. Thorbjørn råber højt hvis han får brug for

6. Muldtoilet:
Poul laver låg til regnvandstønden, nedløb, og henvisningsskilte til toilettet.
Der skal opsættes skab til rengøringsskab og nøgleboks hvor nøgler til info plancher bliver placeret.
Mikkel laver skab som kan aflåses med hængelås. Helle sørger for nøgleboks og hængelås.
Derudover er projektet afsluttet.

7. Nedrivningen mejeriet:
Mikkel har rykket for hvornår kommunen har købsaftalen på plads, der er ikke kommet svar endnu.
Mikkel har givet ejerne tilladelse til at tømme og fælde de træer som de nu ønsker.
Thorbjørn forslog at vi afventer med idemøde til at vi har overtaget grunden. Der er enstemmigt enighed om
at det er en god beslutning.

8. Jordstykke Svend:
Se under punktet gudenåstien.

9. Aktivitetsliste
Helle orienterede om at påskejagt var en god succes, Rasmus fortalte at der var flere børnefamilier som
deltog.
Næste aktivitet - Affaldsindsamling & bålhygge - hvem gør hvad?
-

Rasmus sørger for kaffe ved kastanjeplænen kl. 10.00

-

Mikkel og Thorbjørn sørger for bål fra 11.30 til 12.30 (vi mødes kl. 11.00)

Arrangement ved shelteret, hvor Nicolaj Kirk kommer og laver mad er sat i bero.
Sommerfest, hvor skal det afholdes ?
-

Henrik Frityredyt er en mulighed.
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10. Shelter Status
Rasmus har lavet aftale med jægerne, at man mødes for at drøfte om pladsen skal lukkes i 2 mdr.
Der skal ansøges om etablering af plancher på shelterpladsen, som plancher ved Kastanjeplænen.
Derudover kan der være fugle og stjernekort. Det er også muligt at sætte de skrå galvaniseret rammer op på
gelænderet, så der kort og info hvad der sker mod nord, syd, øst og vest.
Der skal ansøges om midler til plancherne. Troels slår op på Facebook om der er nogle som vil melde sig
frivilligt (måske nogle personer fra den gamle informationsgruppe).

11. Soapbox
Der er indhentet beboertilladelse fra alle berørte.
Mikkel har ansøgt om at lukke vejen.
Der er kommet en tilmelding til børneløbet.
Der er møde i morgen den 13.04.2021 hvor Jonathan og Mike deltager.
Nikolai har givet tilladelse til at vi stiller telt op på hans plads.

12. Ansøgninger, projekter mm. ? Landsbypuljen
Mejeriet afventer købsaftale.
Plancher afventer opslag på Facebook.
Borde bænkesæt til Vorbjerg og udkigstårnet. Mikkel laver budget for træ og bolte, Thorbjørn laver budget
for jern og galvanisering. Thorbjørn tager fat i Ole om at han svejse rammerne sammen.

13. Evt.:

Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden.

Næste møde er den 8. juni kl. 19.30

