
Referat 

Møde i Landsbylauget d. 7. Maj 2018 

Kl. 19.00 i Forsamlingshuset 

Til stede: Michael, Jimmie, Mads, Christian, Birthe og Christina 

1. Godkendelse af endelig dagsorden. Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 

 

3. Meddelelser fra Formanden.  

a. Vindinge råstofindvinding var ikke aktuel for vores område. Facebookside: 

Luk hullet. Orienterer om råstofudvinding i Vindingeområdet.  

b. Der opføres 5 ejerboliger/rækkehuse på M. W. Gjøesvej som i første fase var 

blevet udlagt til at være 6 ældreboliger. Seniorrådet har rettet henvendelse 

til HTK for at få svar på forskellige spørgsmål omkring høringsprocessen. 

 

4. Meddelelser fra kasseren. Ingen meddelelser.  

 

5. Skt. Hans: Er der styr på Hvem der gør hvad? Se vedhæftede fil. Mads sørger for at 

indkøbe 3 borde/bænkesæt.  

 

6. Status på den nye skulptur? Ruth Trier anbefaler et møde den 30 Maj kl. 15. Ang. 

Hvorledes skal stilles op. Mads og Christian deltager. Den forventes indviet i 

slutningen af August. 

7. Vejsyn: Mangel på information fra HTK. Trafikudvalget (Michael og Christian) tager 

kontakt til HTK for fremtidig info. 

 

8. Status på hjertestarter? Jimmie har haft kontakt til Trygfonden. Jimmie er sat på 

som ”Fadder” for opsætningen og tilsyn. Tilsynet overgår senere til  

Forsamlingshuset er udset til at være opsætningspunkt. Det kræver opvarmning og 

Jimmie tager sagen videre. 

 

9. Status på infoskilt? Der er ikke kommet penge til skiltet fra sponsorer. Det skal 

indkøbes til skiltet og sponsorerne forventes at komme senere. 

 

10. Status på Slogankonkurrence? Vi vil fremover prøve at lægge en folder ind til nye 

tilflyttere for at byde dem velkommen og få dem involveret i Landsbyernes 



fællesaktiviteter. Ideen om skilte i fbm byskiltene ved indgangen til byerne 

vurderes ikke værende en god idé. Byernes hjemmeside og Tingstedet vurderes 

værende gode, til at gøre Landsbylaugets arbejde mere synligt. 

Slogankonkurrencen er sat på standby og forventes taget op igen.  

11. Status på Facebook? Der er sket en fejl ifb med overdragelse af 

administratorrettigheder til Anne Birgitte. Det er vedtaget at beholde siden da den 

faktisk bliver læst af mange.  

 

12. Status på hjemmeside? Skal Michael Michelsen have en erkendtlighed for sit store 

arbejde med at administrere hjemmesiden. Der er stillet forslag om en kurv med 

forskelligt. Vi forestiller os noget i størrelsesordenen 500,- årligt. Det gøres til 

generalforsamlingen. Mads sørger for indkøbet. 

 

13. Skrald i byerne? Opsamlingsdatoer? Kommunen kontaktes for at få opsat ekstra 

skraldespande i ”hundeskoven” og evt. nede ved postkassen og andre steder hvor 

det giver mening. Opgaven ligger hos Jimmie. Der lægges op til at beboerne selv 

kan komme med forslag til hvor de skal opstilles.  

 

14. Idékatalog? Lene havde punktet op. Vi tager det op igen efter sommerferien.  

 

15. Evt. Vi kan få jord.dk til at komme og vil gratis levere overskudsjord til at lave en 

støjvold mod Brandhøjgårdsvej, fra kirken og sydpå eksempelvis. Jimmie og 

Michael tager kontakt til HTK for at høre om muligheder.  

a. Ansøgning til Hjertestarter gennemgås. Jimmie prøver at søge igen. Der er 

ansøgningsfrist til september. 

 

 


