
Møde i Landsbylauget mandag den. 13. August kl. 19.00 i forsamlingshuset 
 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af sidste møde 
2. Hvem af suppleanterne vil træde i stedet for Lisbeth 
3. Evaluering Sct. Hans og nattergale turen 
4. NCC turen 
5. Sommerfesten 
6. Meddelelse fra udvalgene 
7. Evt. 

 
 
Tilstede: Ulla, Carsten, Michael, Jens, Rene, Bent, Jytte, Mogens, Claus.  
 
Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt 
2. Jytte træder ind som i stedet for Lisbeth som bestyrelsesmedlem. 
3. Sct.Hans aften forløb godt trods regn og et vådt bål der bare ikke ville brænde, men det 

lykkedes til sidst. Nattergale turen blev ligeledes en succes med 37 deltagene. 
4. Til NCC turen tirsdag den. 14. august er der tilmeldt 41.  
5. Sommerfesten bliver heldigvis til noget, der har været møde fredag den 10 august, Ulla og 

Jens deltog . Datoen er annonceret i tingstedet og det præcise program bliver omdelt i 
weekenden den 18-19. August. Dem der har mulighed mødes kl.12.00 for at opstille telt og 
gøre forsamlingshuset klar med borde og stole osv. 

6. Jens har fået svar fra kommunen om hækklipning på Tingstedvej 20 samt etablering af 
rundkørsel ved Stærkendevej/Maglehøjgårdsvej. Tingstedvej 20 er blevet ordnet efter 
kommunens påbud. Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen planer om etablering af 
rundkørsel. Michael og Rene har modtaget et brev fra Frands Bennetsen om at udbygge 
byens hjemmeside bla. at alle byens foreninger og vandværket osv. kunne lægge ting ind.  
En rigtig god ide men også meget omfattende og tidskrævende. Hvis alle foreningerne i 
byen støtter op om ideen og støtter det økonomisk( for det vil efter vores mening være 
nødvendigt at få et firma til at vedligeholde en sådan hjemmeside), vil vi gerne være med på 
ideen.  
Trafikudvalget: Jens kontakter kommunen med henblik på at færdig etablering af vejchika-
nerne. Vi har fået klar besked på at vi ikke har andre muligheder end den ved skolen. Men 
vil forelægge pilemodellen eller striber. Det er en svær sag da alle i byen har en mening om 
hvad der er bedst. Følgende vil også blive taget op by port i Stærkende og ekstra vejchikane 
ved Thorsager. 
Grundejerforeningen på M.W.Gjøesvej har sendt en indsigelse til kommunen angående 
lokalplan om tilkørselsforhold ved udstykning af matr. 9 ag, 9f, 9v. Landsbylauget vil støtte 
op omkring indsigelsen, når der sker yderligere i sagen. 

7. Buskene omkring gadekæret skal beskæres yderligere, Bent og Carsten kigger på sagen. 
 
 
 


