
Referat bestyrelsesmøde   

 

 

Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Trine Rosenbæk 

 Helle Thisted 

 

Tidspunkt: 31.05.2022 kl. 19.30 

 

Sted: Hos Troels 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

2. Medlems status 

 

Der er 21 manglende betalinger ud 60 tidligere betalende medlemmer. 

 

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

medlemmer er velkommen. 

 

Der skal printes velkomstfolder til sæbekasseløbe, Helle printer nogle eksemplarer. 

 

Thorbjørn laver en medlemsliste, bestyrelsen overvejer at tage rundt i området efter sommerferien, for at få 

flere medlemmer. Bestyrelsen kan spørge Poul Heiberg eller Helle Snedker om de vil gå rundt. 

 

Når der er huse til salg i området, vil Trine skrive til ejendomsmæglerne. 

 

3. Økonomi 

 

Der er ca. 8000 kr. i kontantbeholdning. 

 

På konto står der 97.354,17 kr. hvoraf nedenstående midler er inkl. dvs. i alt kr. 25.414,- i overskud på 

kontoen. 

 

Der er bevilget midler i alt kr. 18.440,- til flagstænger til og PA anlæg 

 

Der bevilget midler til mejerigrunden i alt kr. 48.500,- til beplantning 

 

Nordea fonden har bevilget kr. 5.000,- 

 

Herreaften gav kr. 1.850,- i overskud.  

 

4. Tilflyttere. 

 

Trine skal have besøgt tilflyttere, Mikkel har glemt at afleverer velkomstfolder til Trine, beklager. Rasmus 

printer. 
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Der er tale om Bygaden 7 og Bygaden 16, Trine besøger dem snarest og nævner at der er Soapbox Derby. 

 

5. Flagstang fødder 

 

Thorbjørn har en plan og står for projektet. De forventes at være klar til den 18. juni til sæbekasseløbet. 

 

6. Sæbekasseløb 

 

Tilmeldinger:  

 

Der er i alt tilmeldt 4 til voksenløb og 1 til børneløb (sidste års vinder). Det er forventelig at der stiller 8 til 

start i voksenløb. 

 

Tilmeldinger er ikke bekræfte, Rasmus laver oplæg og rundsender. Mikkel bekræfter tilmeldinger. 

 

Der er tilmeldt følgende sponsorbiler: 

- First Drive, kr. 1.000,- 

- Gedved Entreprenør, kr. 1.000,- 

- Trailergården, kr. 1.000,- (ikke bekræfte) 

 

Rasmus laver opslag hvor der nu er gøres opmærksom på at der ikke er lang tid til at tilmeldingsfristen 

udløber. Trine og Helle deler opslag. Der skal gøres opmærksom på at der er sponsorbiler som børn kan 

låne. 

 

Frivillige: 

 

Der skal i vores interne gruppe efter næste planlægningsmøde laves opslag med fordeling af opgaver til 

frivillige. 

 

Der afholdes sidste planlægningsmøde den 7. juni kl. 20.00 ved Thorbjørn. 

 

  
 

 

Der skal indkaldes til de frivillige til opstilling fredag, der indkaldes i forbindelse med næste 

planlægningsmøde. 

 

Trøjer er bestilt, i alt 60 T-Shirt. 
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7. Mejerigrunden. 

 

Pengene er bevilget kr. 48.500,- til beplantning. 

 

Der er indgået aftale med Winther og Trolle, Mads sår for opgaven og er sat i gang.  

 

Der bliver etableret plantebælte, bælte med blomster for biodiversitet, resterende udlægges i græs. 

 

Der bliver etableret 4 x 4 meter bålplads på pladsen. 

 

Mikkel rykker Mads for hvornår man forventer at starte op. 

 

Til efteråret skal foreningens medlemmer udlægge flis mellem plantebælte. 

 

 

8. Planche projekt 

 

Planche projektet er ved at være færdig, der mangler kun pigsten. 

 

Der er underopførelse indtryk af at der er mange besøgende. 

 

Regnskabet holder, se nedenstående. 

 

 
 

Der er tilslutning til at der ansøges midler til åbningsfest. Der findes en passende pulje hvor der kan ansøges 

om midler til arrangementet. 

 

Til åbningsfesten kan der stilles pølsevogn op ved shelteret. Jørn Korshøj kan inviteres til at klippe snoren. Vi 

starter ved Slaggård Banke parkeringspladsen og går fælles til shelterpladsen. 

 

Evt. kan der være foredrag med Thorke eller live musik. 

 

Trine er tovholder på projektet inkl. ansøgning af midler. Arrangementet afholdes fredag den 16. september 

kl. 17.00. Rasmus booker shelteret. 
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9. Sommerfest 

 

Sommerfest afholdes den 20. august ved Henrik i Vorbjerg. 

 

Der er enighed om at maden skal bestilles ude fra. Der bestilles ved Hatting og det er besluttet at det koster 

150,- for voksne og børn er gratis. 

 

Sommerfest starter 16.30 med hygge, maden serveres kl. ca. 18.30. 

 

Rasmus laver invitation og bestiller mad. Thorbjørn administered tilmeldinger og tager snakken med 

Jonathan om fadølsanlæg. 

 

Thorbjørn har en reserve toilettvogn i back-up. 

 

Helle omdeler invitationer, Trine poster på facebook. 

 

Alle hjælper med at opstille fredag. 

 

Vi skal sikre os at der er flot pyntet op, og at der bliver hængt lidt akustikdæmpende materiale op. 

 

 

10. Borreknob 6-7 maj 

 

Rasmus og Mikkel deltog i Borreknob seminaret med landsbyrådet. 

 

Der var brainstorm på hvad man kunne gøre for at udvikle landsbyerne, og der var mange gode forslag. 

 

Der var 3 hovedområder som der skal arbejdes videre med. 

 

- Landsbygrænser og politik 

- Kultur 

- Landsbyruten (hvor foreningen har valgt at ligge sine kræfter) 

 

Der er møde i Underup, hvor de forskellige landsbyer som der har tilmeldt sig landbyruten deltager. 

 

 

11. Tilbage til værdierne – hvordan får vi de nye med 

 

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. 

 

Der skal være flere små spontane arrangementer som en grillaften en fredag aften på kastanjeplænen. 

 

Virksomhedsbesøg kunne også være et arrangement, Forum Horsens var godt besøgt. 
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Et andet tiltag kunne være at man kunne tage ud og spille f.eks. minigolf eller besøge anden kulturelt 

institution. 

 

Vinsmagning kunne også være et arrangement. 

 

Arrangementer kan også placeres på en hverdagsaften. 

 

Konklusion er at der skal hygges i 2023 ���� 

 

 

12. Evt. 

 

PA anlæg er forsinket, Rasmus kontakter leverandør for at se om de har et andet anlæg som tilbydes. 

 

Der skal opsættes nye jagt sedler op ved shelteret. Rasmus printer nye sedler. 

 

Toiletskilt og hane/prop på tønde ved shelteret mangler, Helle tager kontakt til Poul Heiberg. 

 

 

Næste møde er tirsdag 9. august kl. 19.00 ved Thorbjørn. 

 

 


