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Deltagere: Rasmus Buhl 
 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  
 Troels Kristiansen 
 Helle Thisted 

 
Tidspunkt: 22.09.2021 kl. 19.30 
 
Sted: Hos Mikkel 
 
Vedr: Bestyrelsesmøde 
 
Nedenstående emner blev behandles/besluttes 
 

1. Sidste referat. 
 
Ingen kommentarer til sidste referat. 
 

2. Økonomi  
 
Sommerfesten var et underskudsarrangement, se senere 
 
Plancher se senere. 
 

3. Betaling – status medlemmer 
 

Der er 4 stk. som ikke har betalt. Der er pt. 58-59 betalende medlemmer. Der var 4 nye medlemmer som 
betalte til sommerfesten. 
 

4. Evaluering sommerfest 
 
Sommerfesten var god, og der var godt med tilmeldinger. 
 
Sommerfesten har været et underskudsarrangement ca 2.500,- i underskud, da betalingen svarer til hvad vi 
giver for madet. Fadøl er en underskudsforretning, da der er taget hul på ølfustager som der ikke blev 
drukket.  
 
Der blev drøftet om fadøl skal droppes eller om prisen skal sættes op. Næste år skal der kun bestilles 2 
fustager og der kan suppleres med dåser næste år. 
 
Deltagergebyr kan evt. sættes op til 175,- for at arrangementet render rundt. 
 
Maden var god, der var nok tilbehør, men der var ikke nok kød. Prisen var 100,- pr. person. 
 

5. Dameaften 
 

Der er pt. 6 tilmeldte. Helle har slået et ekstra opslag op om der ikke kan være flere som ønsker at deltage. 
 
Arrangementet aflyses hvis der ikke er mere end 10 damer som der deltager. 
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6. Landsbyrådsmødet – Underup skal afvikle 28.10.2021 
 
Bestyrelsen bedes deltage, og hjælpe til med at få serveret kaffe, the og mad / kage. 
 
Mad skal bestilles, vi bestiller smørebrød, kage og kaffe ved brugsen i Østbirk. Helle bestiller 14 dage før. 
 
Rasmus rykker Kjeld for dagsorden og antal tilmeldte. 
 
Mødet kommer til at handle om miljø. 
 

7. Besøg UUL 30.09.2021 – Mikkel 
 
Udvalg for udvikling af landbyområderne kommer på besøg for at høre om erfaringerne med Tryg Landsby. 
Mikkel tager imod og fortæller om processen samt de projekter som er affødt af tryg landsby. 
 
Desuden fremvises shelterprojektet og vores kommende projekt på mejerigrunden. 
 

8. Idemøde mejerigrunden – næste skridt samt status. 
 
Mikkel afholder møde med P-Olesen, med materialer som ønskes genanvendt. 
 
Der bliver opsat hegn omkring grunden. Man forventer at påbegynde nedrivningen i uge 43-44. 
 
Kommunen forsøger at få fritaget grunden for forurening. 
 
Mikkel skriver ud at arbejdsweekenden reduceres til søndag den 3. oktober. 
 
Mikkel tager fat i Vagn Åge for at bjærge skiltet ”Torp mejeri” 
 
Der skal indsendes ansøgning om midler til etablering af: 

- Beplantning 
- Fuglekasser 
- Bordebænkesæt 
- Muld 
- Stabilgrus 
- Lille parkeringsplads. 
- Græssåning 
- Beplantning (blomsterblanding) 

 
Mikkel tager fat i Mads (de to brødre) for at høre om Trolle har en have arkitekt. 
 
Rasmus vil gerne skrive ansøgningen, men har brug for hjælp til budget, Mikkel hjælper med budget. Beløb 
op til 50.000,- behandles administrativt, beløb 50.000 – 300.000,- skal behandles politisk. Der skal skaffes 
15% i med finansiering (150,- timeløn). Deadline for ansøgning midt November. 
 
Helle forslår at der evt. kan opføres en bjælkehytte, hytten kan fås for ca. 200.000,- Mikkel forslår at man 
ikke forhaster sig, og evt. søger midler til at få arkitekthjælp. 
 
Der skal afholdes opfølgning på idemøde i april mdr. evt. med fælles spisning. Mødet kan afholdes en 
hverdagsaften. 
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9. Trailerprojekt 
 
Thorbjørn oplyser at det går glimrerene, deadline 7. november 2021. 
 

10. Maleriprojekt 
 
Thorbjørn har spurgt Trine hvordan økonomien hænger sammen, der er modtaget 12.100,- fra kommunen, 
men der er betalt 13.750,-. 
 
Vi har yderligere betalt ca. 5.700,- for billedemotiver, men dette er to projekter. 
 
Der er bevilget kr. 36.450,- til projektet med plancher ved shelteret og slaggårdbanke. 
 
Momsen var glemt i det ene projekt, da det ansøgte beløb var inkl. moms. 
 
Thorbjørn følger op på den samlet budget for de to projekter. 
 
Der blev solgt lodder for ca. 2.500,- 
 
Troels følger op på hvor langt Trine er med at få lavet plancherne, herefter tegnes skitse over stativ. 
 
 

11. Plancher Slaggård banke og shelterplads 
 
Troels følger op på Trine. Det er naturstyrelsens areal, det blev besluttet enstemmigt at vi bare sætter 
plancherne op uden at spørge. 
 

12. Evt. 
 
Ulla og Anders har tilbudt madrasser oppe til shelteret, vi takker nej tak da det kan give udfordringer med at 
madrasser ikke lægges på plads, og evt. sættes ild til. Det var dog et flot tilbud. 
 
Rydde op i boksen ved Rasmus. Det bliver den 7. november i forbindelse med efterårklargøring. Vi satser på 
at holde indvielse af trailerprojektet. 
 
Ansøgninger som der allerede er bevilget penge til: 
 

- Service, Rasmus bestiller. 
- Plancher, Trine (opfølgning på tidsplan og bestilling af tømmer, Troels og Mikkel). 
- Trailer, Thorbjørn. 

 
Mikkel indkalder til opfølgningsmøde på sæbekasseløbet. 
 
Næste møde er den 2. november kl. 19.30 ved Rasmus. 
 
 


