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Deltagere: Rasmus Buhl 
 Thorbjørn Eskildsen 

Mikkel Johansen (ref.)  
 Trine Rosenbæk 
 Helle Thisted 
 Sara Johansen 

 
Tidspunkt: 04.01.2022 kl. 19.30 
 
Sted: Hos Trine 
 
Vedr: Bestyrelsesmøde 
 
Nedenstående emner blev behandles/besluttes 
 

 
1. Sidste referat. 
 
Ingen kommentarer til sidste referat. 
 
Mikkel kontakter Gedved entreprenør for den sidste muld, herefter sås der græs af Winther og Trolle. Dette 
afventer til efter vedligeholdelse dagen. Gedved Entreprenør er vendt tilbage at man vil kigge på sagen. 
Dette afventer til foråret. 
 
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. Rasmus tjekker op på om man får mail når man har 
booket trailer og service. 
 
Fartbegrænsning: Der er etableret varslingsstriber i øvre Torp, hvorefter bestyrelsen betragter punktet som 
værende lukket. Underup er på bruttolisten om fartsænkning til 40 km/t i byen. 
 
Landsbyafgrænsning: Der var seminar på sidste Landsbyrådsmøde, hvor kommunen informerede at det er 
muligt at få et møde omkring mulighederne for etablering af grunde i Underup inden for byskiltene. Dette 
har bestyrelsen besluttet at det bliver muligt at drøfte dette på kommende generalforsamling. 
 
Solcelleanlæg købes til foråret inkl. beslag 
 
Toiletskilt opsættes til foråret. 
 
 

2. Generalforsamling: 
 
Regnskab: Thorbjørn oplyste om stade, og regnskabet er klar til revisoren. 
 
Herreaften gav et overskud på kr. 1206,75 
Soapbox gav et overskud på kr. 7472,90 
Sommerfesten gav et overskud på kr. 4472,00 
 
Indestående i banken kr. 40.700,00 og ca. kr. 7.000,- i kontantbeholdning 
 
Indkaldelse: Rasmus indkalder til generalforsamling og har booket lokalerne i Nim mulihus. 
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Opstiller: 
Rasmus er på valg, ønsker at genstille  
Thorbjørn er på valg, ønsker at genopstille  
 
Punkter til generalforsamling udover de sædvanlige punkter: 

- Landsbyafgrænsning 
- Pedelordning 

 
Trine laver facebookopslag ca. 14 dage inden. 
 
 

3. Herreaften. 
 
Trine hører om Troels vil påtage sig tjansen. Trine laver opslag på Facebook om der er nogle som vil hjælpe 
og lægge hus til. 
 
 

4. Projektlistet 2023: 
 
Vand til Shelterpladsen. Der skal ansøges ved Landsbypuljen (Thorbjørn og Mikkel er tovholder) 
Fællesspisning og idemøde mejerigrunden (Sara, Helle og Mikkel er tovholder) 
Telt, det er aftalt at der skal ansøges om dette ved Landsbyrådet. 
Trailer til service. 
Indmad (pakkeskum) ved vinglas, et muligt emne til forårsklargøring 
Billeder med hvad indhold er i kasser med service, et muligt emne til forårsklargøring 
 
 

5. Sæbekasseløb 2023 
 
Mikkel udleverede USB med tidligere års materiale. 
 
Helle indkalder til møde sidst i januar 
 
 

6. Aktivitetsliste 2023 
 
Februar – valg til landsbyråd og generalforsamling (Alle) 
Marts – Herreaften 
Marts – Forårsklargøring og affaldsindsamling (Mikkel og Rasmus) 
April – Påskejagt (Trine) 
April-Maj Solsikkekonkurrence om højeste solsikke (afgøres til sommerfesten) (Trine) 
Maj – Fællesspisning, idemøde og rundtur for tilflyttere (Sara, Helle og Mikkel) 
17. Juni – sæbekasseløb (Helle) 
2. September – Sommerfest (tjek bordbestilling) (dommer solsikkekonkurrence Mikkel og Trine) 
Oktober – Halloween græskar konkurrence (Trine) 
Oktober – Dameaften  
November – Vinterklargøring 
December – Julehygge Katrinelund 
December – Skattejagt 
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Omdeling: 
Thorbørn: Bygaden, Degnemosen og Ågårdsvej. 
Trine: Urupvej, Naldalsvej, Sudkærvej. 
Mikkel: Torp, Savskovhusvej, Vorbjerg, Torpvej. 
Rasmus: Underupvej, Skanderborgvej, Møllehøjvej, Bredvadmøllevej. 
Helle: Kollerupvej og Skinnerhusvej og Vinten skovvej. 
 
 

7. 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. Dem som arrangerer fællesspisning ansøger puljen: 
https://horsens.dk/Fritid/KulturOgEvents/PuljerOgTilskudTilKultur#Harmonikaelement  
Arrangementet kan kombineres med idemøde omkring mejerigrunden. 
 
 

8. 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 kommende 
generalforsamling. 
 
 
Næste møde er onsdag den 20. februar kl. 19.30 ved Helle 
 
 


