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Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Trine Rosenbæk 

 Helle Thisted 

 Sara Johansen 

 

Tidspunkt: 11.08.2022 kl. 20.00 

 

Sted: Hos Rasmus 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

2. Medlems status 

 

Der er 12 manglende betalinger ud 60 tidligere betalende medlemmer. 

 

Thorbjørn laver liste og kører rundt efter sommerfesten, for at se om de sidste ikke kan komme med i 

foreningen. 

 

Thorbjørn laver opslag på Facebookgruppen om at man kan blive støttemedlem. 

 

3. Sommerfest 

 

Formanden for Nim borgerforening har kontaktet Trine, om vi ikke skal koordinere datoen for sommerfesten 

i Nim og foreningen. 

 

33 voksne og 4 børn er tilmeldt til sommerfesten. 

 

Annelise laver tilbehør, Thorbjørn tjekker lige op om det stadigvæk gælder. 

 

Rasmus har fået tilbud på mad fra Hatting brugs. Thorbjørn henter grill, mad, kul og optænding. 

 

Sara undersøger om der er et fadølsanlæg ledig. Der indkøbes 2 fustager. 

 

Vi stiller op fredag aften, traileren skal evt. hentes ved Peter. Service er ved Nicolai. 

 

Helle sørger for velkomstdrinks til kl. 16.30 

 

Indkøb foretages lørdag af Mikkel og Thorbjørn kl. 11.00. 

 

Indkøb: 

- Øl 

- Rose, rødvin og hvidvin 

- Chips og dips 
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Musikanlæg skal med, vi skal finde en anden playliste end formandens. 

 

Helle bager kager 

 

Trine og Marie sørger blomster. Mikkel sørger for bøgegrene. 

 

Rasmus rykker på mail, Trine rykker på Facebook. 

 

4. Evaluering af sæbekasseløb 

 

Dagen gik godt, der var ca. 300 personer i løbet af dagen.  

 

Der var desværre et uheld ved flødebollekastemaskinen, der er givet et gavekort til bakkelandets legetøj. 

Sikkerheden skal forhøjes ved maskinen 

 

I børneløbet var der desværre også et uheld med en af bilerne. 

 

Voksenløbet gik godt uden uheld, desværre vandt Sjælland igen. 

 

Vi skal huske at der skal være is næste år, mange børn savnede det under dagen. 

 

Omsætningen var på ca. 26.000,- Udgiften til pølsevogn og øl var på 9.700 kr. og der er købt mad for ca. 

2.300 kr. til mad om aftenen. Banner kostede ca. 1.400 kr. Udgifter til bygning af børnebiler som Johannes 

har afholdt  mangler at blive modregnet. 

 

Forventet overskud bliver ca. 7.000 kr. 

 

Forsikringen som vi tegnede under løbet, dækker i foreningen et helt år. 

 

Der skal skaffes flere sponsorer næste år, hvor vi får banner på hegnet. 

 

Næste år, skal der findes en tovholder/projektleder for arrangementet. 

 

Overordnet var det en god dag. 

 

Der skal indkaldes til samlet evalueringsmøde i oktober mdr. 

 

Stor tak til alle frivillige og specielt Johannes og co. for bygning af biler, plakater og skilte. 

 

5. Mejerigrunden. 

 

Hvordan sørger vi for vedligehold? Mikkel slår græsset i år. 

 

Der skal afholdes fællesspisning med idemøde på grunden i foråret, hvor det skal drøftes hvad der skal ske 

på grunden. 

 

Der skal indkaldes til arbejdsdag i efteråret, hvor der skal udlægges flis for at projektet kan afsluttes. 

 

Winther og Trolle har ikke sendt regningen på græs og plantebælte, Mikkel rykker. 

 

Der er lavet en aftale om at Winther og Trolle får de resterende sten mod at de lavede bålpladsen.  

 

Der skal udlægges det sidste muld og sås græs når stenen er fjernet. 
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6. Planche projekt 

 

Der er ansøgt om midler til at vi kan afholde indvielse, der er ikke kommet svar endnu. 

 

Der afholdes indvielse den 16. september, men vi afventer tilbagemeldingen om vi får pengene. 

 

Jørn Korshøj skal inviteres, og vi skal have kontakt til medierne. 

 

Der udføres pigsten inden indvielsen. 

 

7. Shelter 

 

Solcelleanlægget er desværre blevet stjålet, vi skal have købt et nyt anlæg. 

 

Der er fuldt drøn på bookingerne, det genererer mere affald som affaldsgruppen heldigvis fjerner.  

 

Der skal fremskaffes et ekstra affaldsstativ til dåser.  

 

De sidste 14 dage har det givet 500 kr. til foreningen. 

 

Der skal laves en plakat med info om at dem som har booking har fortrinsret og at man skal behandle 

pladsen ordentlig. Sara laver oplæg inkl. jagttider. 

 

Mikkel slår græsset i år, men permanent løsning, se senere omkring pedelordning. 

 

8. Landsbyrådsmødet 

 

Der er møde på Endelave hvor Rasmus deltager. Rasmus spørger Helle Snedker om hun kan deltage. 

 

Der skal forespørges om der kan ansøges om etablering af vand på shelter pladsen. 

 

Der skal stemmes om noget af landsbypuljen skal gå til vedligehold, det stemmer foreningen for på mødet. 

 

Rasmus og Mikkel har holdt møder med 2 andre landsbyer, hvor der er ansøgt om 300.000 kr. til at der 

bliver lavet en landsbyrute. 

 

9. Kommende aktiviteter 

 

Vinterklargøring er den 13. november, Trine laver opslag. 

 

Der skal udlægges flis på mejerigrunden i oktober mdr.  

 

Dameaften er sat til 1. oktober, der kunne laves lidt reklame til sommerfesten. 
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10. Evt. 

 

Der er mulighed for at søge tilskud til en pedelordning. Der skal være opbakning i foreningen og der skal 

findes nogle frivillige (f.eks. pensionister) som vil påtage sig opgaven. Punktet tages op på idémødet i 

foråret. 

 

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

 

Vi er kommet på bruttolisten for fartdæmpning i Underup og øvre Torp. I Underup har der været dialog 

omkring 40 km skilte, i øvre Torp er der varslingslinjer. 

 

Trine har været rundt med velkomstfoldere til ny tilflyttere. 

 

Der er blevet forslået fra en beboer i området, at der etableres myggenet i shelteret, bestyrelsen har valgt at 

det ikke skal etableres da det er naturen man overnatter i. 

 

Næste møde er tirsdag den 19. september kl. 19.30 ved Trine (Skurvognen) 

 

 


