
Referat bestyrelsesmøde   

 

 

Deltagere: Rasmus Buhl 

 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  

 Trine Rosenbæk 

 Helle Thisted 

 Sara Johansen 

 

Tidspunkt: 02.11.2022 kl. 19.30 

 

Sted: Hos Sara 

 

Vedr: Bestyrelsesmøde 

 

Nedenstående emner blev behandles/besluttes 

 

 

1. Sidste referat. 

 

Ingen kommentarer til sidste referat. 

 

2. Facebook opslag 

 

Der blev lavet et opslag på Facebookgruppen om at man kan blive støttemedlem. 

 

3. Økonomi sommerfest 

 

Der mangler en regning på fadøl, ellers var der et overskud på ca. 5.000,-. 

 

Dette skyldes højere brugerbetaling, mersalg ved fadøl og vin. Der blev kun ”åbnet” for det der var behov 

for, så der ingen spild var. 

 

4. Mejerigrunden 

 

Sten er fjernet fra mejerigrunde. 

 

Der skal luges mellem rækkerne i læbæltet, dette gøres i forbindelse med efterårsklargøring. Der startes kl. 

kl. 10.00 til 14.00 både lørdag og søndag. 

 

Rasmus bestiller flis til dagen. 

 

Mikkel kontakter Gedved entreprenør for den sidste muld, herefter sås der græs af Winther og Trolle. Dette 

afventer til efter vedligeholdelse dagen. 

 

Trine køber ind til begge dage. 

 

Trine laver opslag på Facebook. 

 

 

5. Planche projekt indvielse. 

 

Arrangement flyttes til foråret, hvor der afholdes forårsklargøring. 
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Der bevilget midler til et mindre arrangement, ca. 800,00 kr. 

 

Mikkel har fremsendt slutregnskab på plancheprojektet og der har være en mindre overskridelse på ca. 400 

kr. som foreningen skal afholde. 

 

Trine har indsendt regnskab for plancher som nu er opgjort og afsluttet. 

 

Rasmus indsender slutregnskab til Horsens Kommune sammen med et par billeder. 

 

Thorbjørn afstemmer regnskab i forhold til udgifter og udlæg. 

 

6. Shelter  

 

Solcelleanlægget er desværre blevet stjålet, vi skal have købt et nyt anlæg. Dette foretages til foråret hvor 

der skal laves beslag til fastgørelse så det ikke bliver stjålet igen. 

 

Mikkel tjekker om batteri stadigvæk er i skabet. 

 

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

 

Sara har lavet skilte, disse kan lamineres ved Poul Heiberg. Nøgle er placeret i nøgleboks bag toilet, kode 

8740. Skilte opsættes i weekenden. 

 

7. Dameaften. 

 

Helle oplyste at der var 9 damer med til dameaften, hvor der var bowling på programmet. Det var godt med 

at aftenen indeholdt en aktivitet. 

 

Der blev hygget, og vinder af bowling var Maria Eskildsen ���� 

 

Næste år ønsker man flere deltagere. 

 

Der var overskud på 120,00 kr.  

 

8. Udlejning af service. 

 

Rasmus har fået booking til at fungere på hjemmesiden, super godt arbejde. Der skal stå i mailen som man 

får som bekræftelse, hvilken dato man har booket. 

 

Der skal i foråret laves lister og billedmanual over hvad der er i de forskellige kasser og hvordan man pakker 

traileren. 

 

Når man skal låne borde og stole skal man låne hele traileren. 

 

Der bliver efterspurgt desserttallerkner, hvilket bestyrelsen bakker op om og bestiller 80 stk. til ca. 560 kr. 

De blev besluttet at der ikke købes kagegafler men i stedet teskeer til ca. 377 kr. Alt kan bestilles i IKEA. 

 

Næste trailerprojekt er en bokstrailer til alt service. 
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9. Velkomstarrangement / fællesspisning. 

 

Der kan ansøges op til 5.000,- kr. i en pulje ved Horsens Kommune. Rasmus foreslår en ”partybus” hvor de 

nye tilflyttere kan hentes og køres rundt i området. Der kan afsluttes med fællesspisning for alle foreningens 

medlemmer. Trine ansøger puljen: 

https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Harmonikaelement  

Arrangementet kan kombineres med idemøde omkring mejerigrunden. 

 

10. Cykelsti til Vestbirk 

 

Skal vi arbejde cykelsti til Vestbirk? 

 

Der mangler en cykelsti fra Underup til Vestbirk som forlængelse af cykelstien fra Nim. 

 

Trine forespørger ved Horsens Kommune om der er en plan – Ingen deadline. 

 

 

11. Fartbegrænsning  

 

Rasmus rykker for status ved kommunen. 

 

Vi er kommet på bruttolisten i Underup og varslingslinjer i øvre Torp. 

 

 

12. Landsbyafgrænsning 

 

Kommunen har afholdt webseminar omkring landsbyafgrænsning som Rasmus deltog i. 

 

Rasmus orienterede om hvilke tiltag Horsens kommune vil arbejde for. 

 

Desuden er der offentliggjort Planstrategi 2023. Offentliggørelsen er offentligt bekendtgjort på plandata.dk 

den 31. oktober 2022. 

 

https://planstrategi2023.horsens.dk/ 

 

Rasmus sender mail rundt til medlemmerne med præsentationen således dem der har interesse for en evt. 

udstykning kan arbejde videre med dette. Bestyrelsen vil ikke gøre mere i denne sag. 

 

13. Sæbekasseløb 

 

Helle påtager sig rollen som projektleder og tovholder for projektet. Helle indkalder til evaluering og 

kommende møder. 

 

14. Aktivitetsliste 2023 

 

Februar – valg til landsbyråd og generalforsamling 

Marts – Herreaften 

April – Forårsklargøring og affaldsindsamling 

April – Påskejagt 

April-Maj Solsikkekonkurrence om højeste solsikke (afgøres til sommerfesten) 

Maj – Fællesspisning og rundtur for tilflyttere 

17. Juni – sæbekasseløb 

2. September – Sommerfest (tjek bordbestilling) 
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Oktober – Halloween græskar konkurrence 

Oktober – Dameaften 

November – Vinterklargøring 

December – Julehygge Katrinelund 

December - Skattejagt 

 

15. Evt. 

 

Foreningen har afholdt naturens uge i samarbejde med Spor i landskabet. Der var QR kode som ikke rigtig 

fungerede. Næste år kunne det være en ide med skattejagt som et tidligere år. 

 

Trine kontakter Rundpinden om de kan strikke nogle Nissehuer til en skattejagt i december mdr. 

 

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. 

 

 

Næste møde er onsdag den 4. januar kl. 19.30 ved Trine (Skurvognen) 

 

 


