Referat fra L.L. d.11 maj 2011
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Meddelelser
3. Konstituering af bestyrelse
4. Forretningsorden herunder mødeplan
5. Evaluering af generalforsamling, samt behandling af forslag
6. Orientering fra udvalgene
7. Kommende arrangementer
Sankt Hans Aften
8. Landsbylaugsklumme/kommentar.
9. Eventuelt
Afbud fra Nick, Niels og Karin
1. Referatet blev godkendt
2. Michael B.C. evt. hjem til sygt barn
3. Bestyrelsen konstituerede sig.
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4. Det blev besluttet, at bestyrelsesmøder afholdes 2. onsdag i måneden,
undtagen august hvor det bliver 3. onsdag. Mødeindkaldelse udsendes pr. mail ca. en uge før
mødet.
5. Selve generalforsamlingen forløb fint, og herefter serverede Grydelauget et herligt måltid
mad og efterfølgende spillede det lokale band ”The Dirty Dogs” unplugged.
Michael B.C. beklagede, at forslaget til vedtægtsændringerne ikke blev vedtaget, men
bestyrelsen tog det til efterretning. Tiden er måske ikke moden?
Kirsten spurgte til de forskellige udvalg, hvorfor de ikke var blevet nævnt på
generalforsamlingen (agenda 21, skovrejsning og trafiksikkerhedsudvalg). Michael B.C.
begrundede og sagde at det var et bevidst valg.
Preben Rosenberg foreslog, om det var en ide at flytte generalforsamlingen til en torsdag i
stedet for fredag, i håb om at der så vil komme flere til generalforsamlingen. Efter en snak
frem og tilbage blev der enighed om at tage spørgsmålet op senere.
Jørn Würtz’ forslag behandles på et senere tidspunkt dog senest på oktober-mødet.
Michael M. sender forslagene i mere læsevenligt format til bestyrelsen.

6. Valg til de forskellige udvalg udsættes til næste møde.
7. Oplæg til Sankt Hans Aften blev godkendt med ændring af tidspunkter.
Michael B.C. kontakter kommunen angående levering af bålet.
Kirsten Halby sørger for dej til snobrød. Nick Ziegler leverer grill til snobrød og grill til
pølser og bøffer. Nærmere planlægning/indkøbsliste m.m. aftales på mødet i maj.
8. Michael B.C. forslår, at der nedsættes et udvalg, som forfatter en klumme/kommentar til
Tingstedet. Udvalget vælges på næste møde.
9. Under eventuelt blev der spurgt til, hvad det er for et stykke egetræ, som står på hjørnet af
Tingstedvej og M.W.Gjøesvej. Ingen kendte noget til det, men Michael B.C. vil høre
kommunen, om de ved noget.
Preben Rosenberg og Aage Christensen fortalte, at der står en hel del bjørneklo på grunden
mellem kirken og Tingstedvej nr. 18 og 20. Preben Rosenberg har fjernet dem der står på
hans grund, men han ved ikke, hvem der ejer arealerne rundt omkring ham. Michael B.C. vil
kontakte kommunen for at finde en løsning.
Musikfestival i Hedeland ??
Bus 116 holder i 20 minutter i tomgang foran skolen. Michael B. spørger kommunen om det
kan have sin rigtighed.

