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Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Trine Rosenbæk 

 Helle Thisted (afbud) 

 

Tidspunkt: 05.04.2022 kl. 19.00 

 

Sted: Hos Trine 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde - konstituering 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

1. Konstituering af bestyrelse 

 

Formand – Rasmus Buhl 

Kasser – Thorbjørn Eskildsen 

Sekretær – Mikkel Johansen 

 

2. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

3. Generalforsamling. 

Der var et fint fremmøde ca. 15-20, det var bestyrelsen rigtig glad for. 

 

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. 

 

Der fremkom et forslag om at der skulle arbejdes på at få cykelsti fra Vestbirk mod Underup som forbinder 

Nim. Dette vil bestyrelsen tage op på et af de kommende bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsen overvejer om generalforsamlingen fremadrettet skal have fællesspisning tilknyttet aften. 

 

 

4. Arbejdsfordeling - Rollefordeling 

 

Der indkaldes til generalforsamling mandag den 28. februar kl. 19.00 i Multihuset. I tilfælde af at der er 

forsamlingsforbud, afholdes generalforsamlingen på teams. 

 

På facebook skal der faste aktiviteter, bestyrelsesmøder kan evt. synliggøres og hvor der kan komme forslag 

eller input til punkter til bestyrelsesmødet. 

 

Vi skal være mere konkrete med at melde ud at vi har brug for hjælp, opgaverne som kræver hjælp skal 

beskrives. 

 

 

5. Medlems status 

 

Kontingent er sendt. Der er udsendt til ca. 60 husstande 

Thorbjørn laver opslag på Facebook, hvor der gøres opmærksom på at man kan være støttemedlem eller nye 

medlemmer er velkommen. 
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6. Landbyrådet 

 

Der er ansøgt om PA udstyr i landsbyrådet, som der blev bevilget.  

 

Plakater for sæbekasseløbet er uddelt til de enkelte landsbyer. 

 

Der blev orienteret om det nye oplandsudvalg ved Jørgen Korshøj. Under fremlægningen vil kommunen 

gerne have input til kommende budget. 

 

Der blev gjort opmærksom på at der er mange puljer der kan ansøges midler fra. 

 

Der er seminar 6-7 maj på Borre Knob. 

 

 

7. Planche projekt 

 

Der sættes fundamenter onsdag i indeværende uge. 

 

Der arbejdes på at få rejst infoskurerne inden kort tid. 

 

Herefter er det kun tagpap, maling, sedum, pigsten og montage af plancher der mangler. 

 

 

8. Sæbekasseløb 

 

Mikkel indkalder til nyt møde, hvor der skal nye tovholdere på det samlet projekt. 

 

Det er vigtigt at vi nu får gjort opmærksom på arrangementet for at det ikke løber ud i sandet. 

 

Rasmus har postet det på Facebook, og kontaktet Østbirk Avis som skriver en artikel. 

 

Mikkel har ansøgt om lukning af vej og tilladelse til udskænkning af øl ved politiet. 

 

Rasmus har kontakte SFO, Mikkel sender det til spejderne. 

 

Trine og Troels sørger for nabogodkendelser, dem der er berørt kan evt. få en øl og pølse. 

 

Plakater printes af Mikkel og afleveres til Johannes. 

 

Rasmus har søgt Nordea løbspuljen og fået 5.000,- kr. og 60 T-shirt. 

 

 

9. Mejerigrunden 

 

Mikkel har sendt omfang og tegninger til Mads for at få tilbud på græs, beplantning og flis, Mikkel rykker for 

svar. 

 

Trine indhenter nyt tilbud hvis Mads ikke svarer. Mikkel sender tegning og beskrivelse til Trine. 

 

Der skal indsendes ansøgning inden 6-7 maj. 
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10. Tilbage til værdierne 

 

Der skal være mere fokus på de sociale aktiviteter, som f.eks. 

 

- Foredrag. 

- Musikarrangementer. 

- Forskningens døgn. 

- Madarrangement 

 

Dette for at vi ikke kun har praktiske arrangementer, derfor skal der ikke sættes flere ”anlægsprojekter” i 

søen før tidligst 2023 - 2024. 

 

 

11. Hvordan får vi de nye med 

 

Vi har fået muligheden for at deltage i et seminar, det folkelige forum hvor der er foredrag omkring hvordan 

man rekrutterer de frivillige. 

 

Thorbjørn deltager og spørger om Sara også vil deltage. 

 

Bestyrelsen skal være bedre til at synliggøre hvad der er brug for hjælp til og evt. tidsrum for hvornår der 

skal hjælpes. 

 

Der skal følges op på tilflyttere som deltager i arrangementer for at de bliver ved med at komme. Ved sidste 

sommerfest var der flere nye medlemmer som ikke er set siden til de efterfølgende arrangementer. 

 

Hvordan fastholder vi de nye og hvem gør hvad? Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

12. Evt. 

 

Thorbjørn sender pris på 4 stk. fødder til flagstænger 

 

Der kan ansøges puljen ”ude liv for alle” midler til åbningsarrangement ved de kommende infoskure. Der 

kan ansøges 3.500,- kr. som kan bruges til pølser mv. 

 

Horsens Kommune har en arkitekt som foreningen evt. kan gøre brug af.  

 

Søren Nellemann  

Arkitekt  

Telefon direkte: 76292556  

Mobil: 23258211  

Mail: snel@horsens.dk 

 

 

 

Næste møde er tirsdag 17. maj kl. 19.00 ved Rasmus. 

 

 


