Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. juni 2011
Michael M, Tanja og Nick havde meldt afbud.
Karin og Preben mødte kl. 20:15
1.) Referatet blev gennemgået og godkendt efter en række rettelser.
Se det vedlagte korrigerede referat.
2.) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med flg. Rettelser: pkt. 5) og 6) udsættes til
næste møde
3.) Meddelelser omkring mødets forløb
Formanden meddelte at han var blevet adviseret om at Karin og Preben
ville komme senere pga. møder andetsteds.
4.) Nyt fra formand og kasserer
• Michael B. havde kontaktet Driftsbyen vedr. BJØRNEKLØER i landsbyen.
Man lovede at komme ud og se på sagen. Kirsten kunne fortælle, at de
havde været der i dag, dog uden at fjerne kløerne! Michael følger op på
sagen med fornyet kontakt.
• Vedr. renholdelse af rastepladsen på Brandhøjgårdsvej kunne Michael B.
fortælle, at der ikke var noget fast renholdningsinterval, men ansvaret for
at gøre det ville blive indskærpet det kørende mandskab!!
• Vedr. bus 116: Kommunen var enig i, at bussen ikke må holde på
Tingstedvej i 20 minutter i forbindelse med endestationspause – og slet
ikke med motoren i tomgang. Der henvises til parkering ved Møllen eller på
Rastepladsen på Brandhøjgårdsvej. Det blev påpeget, at pausen gør det
meget besværligt at komme med bussen fra Sognevej, med mindre man vil
sidde og vente i 20 minutter. Dette køreplansproblem vil blive taget op af
det nye Trafikudvalg, som vil henvende sig til Kristina Lyck i kommunen.
• Det er stadig ikke opklaret, hvad ege-støtten på Tingstedvej/Gjøesvej skal
indikere/bruges til.
• Lars (kasserer) Prøver at få kontakt med Ulla, så han kan få overdraget
fuldmagten til Laugets bankkonto. I den forbindelse blev der lavet en
bekræftet udskrift af referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. august.
5.) Landsbylaugets principper for egne og delte arrangementer
• Udsat til August-mødet
6.) Nedsættelse af relevante udvalg
• Udsat til augustmødet

7.) Sct. Hans
• Michael M. havde fremsendt forslag til husstandsomdelt flyer med aftenens
program. Den blev vedtaget med en henstilling om at påføre Michael B.
som årets båltaler, idet det ikke var lykkedes at få kontakt til Connie
Trøjborg eller andre, som kunne tænkes at ville holde talen. Niels kontakter
Michael M. så den endelige seddel kan sendes ud hurtigst muligt. Kirsten
koordinerer omdelingen.
• Åge og Kirsten står for indkøb af øl, sodavand, vin og slik.
• Niels spørger Claus om lån af ”branddaskere”.
• Lars sender mail til Michael M. med besked om div. Priser i boden.
• Nick står for græsslåning og anskaffelse af grill m. kul – ligesom han står
for båltændingen.
• Kirsten og Åge bringer borde og bænke til Lergraven. Preben hjælper.
• Alle opfordres til at møde op kl. 18:30 for at hjælpe til med arrangementet.
• Åge foreslog at vi benytter ”Legoland-finten” (:forrest i køen mod betaling)
ved for stor trængsel ved grillen.
• Sange: ”Midsommervisen” og ”Danmark nu blunder…” - Karin kopierer 100
eksemplarer.
• Michael B. kommer med heksen!!!!
• Alle der har mulighed for det opfordres til at blive og hjælpe til ved
oprydningen.
8.) Hedelandsfestivalen
• Festivalen afholdes d. 20. august. Michael B. redegjorde for baggrunden og
samarbejdet mellem Lauget, Musikforeningen og Klubben omkring
festivalen, der er beregnet for klub-bands i kommunen. Startede sidste år,
men der forventes et højere antal deltagere og publikummer i år.
• Landsbylauget, Idrætsforeningen og Forældreforeningen har forpligtet sig til
at stå for salg af mad og drikke. Der er derfor brug for hjælp til:
o Opsætning af telte m.m.
o Selve salget fra boderne
o Michael B. foreslog nedsættelse af en styregruppe. Karin var villig til
at deltage i dette arbejde, mens Lars gerne ville være med som
”praktiker” (ikke i styregruppen) Michael udsender mail om
mødeafholdelse.
9.) Eventuelt
• Kirsten fandt det ærgeligt, at der ikke havde været afholdt et
”farvel/goddag-møde” for den gamle og den nye bestyrelse med et stykke
smørrebrød m.m. Det blev foreslået at tage et sådant møde d. 17. august –
hvorfor mødetidspunktet rykkes til kl. 19:00.
• Kirsten sørger for invitation til de tidligere bestyrelsesmedlemmer.
• Åge kunne fortælle, at den nye ejer af Thorsbrovej 2 var indstillet på at
bevare stråtaget, hvilket måske var en smule paradoksalt set i forbindelse
med en tidligere behandling af ansøgning om fravigelse af lokalplanens
bestemmelser.
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Preben efterlyste et link på Landsbylaugets hjemmeside til
Idrætsforeningen. Michael B. kunne fortælle, at det ville være på plads i
løbet af en uges tid. Der var tale om en hjemmeside-renovering
Michael B. kunne oplyse at der i september vil blive afholdt et møde om
multi-hal planerne, og at kommunen i den forbindelse vil indkalde byens
foreninger til et møde i starten af september for at udfærdige et oplæg til
dette borgermøde.
Niels P. efterlyste den i mødeindkaldelsen omtalte kagebageplan. Den ville
blive lavet til næste møde.
Kirsten nævnte, at der var mulighed for at arrangere besøg på det gamle
vandværk ved Kildebrønde
Niels foreslog at der blev udarbejdet en plan over årets arrangementer og
arbejdsopgaver, så vi har bedre overblik og en mulighed for at disponere
bestyrelsesarbejdet og få det hele med til tiden. Det vil ligeledes lette
udarbejdelsen af dagsorden til de enkelte møder.
Referatet fra forrige møde, d. 11. maj, udsendes sammen med det nye
referat, med de korrektioner, som man blev enige om på mødet.
Godkendelse af det nye referat sker på næste bestyrelsesmøde

Mødet sluttede o. kl. 22, hvor regnen tog til.
Mvh
Niels Paulsen

