
Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2010 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Else 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Generalforsamling 
6. Evaluering af viceaften med menighedsrådet 
7. Eventuelt 
 
Ad 1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. 
Bestyrelsesmøde den 12. maj - dagen før Kr. Himmelfartsferien - er måske lidt uheldigt. Vi 
enedes om at foreslå den nye bestyrelse at flytte dette møde til TORSDAG den 6. maj. 
 
Ad 3. 
Kommunen foretager vejbesigtigelse, og vi drøftede om det var her vi skulle komme med 
vores forslag. Der var lidt forskellige opfattelser, men enden blev at der er to 
vejbesigtigelser, og denne er ikke der hvor vi bliver hørt. Vores henvendelse vedr. de to 
busskure var under overvejelser i kommunen, og Michael M. følger tingene på nært hold. 
NCC og Dong afholder et møde vedr. beskadigede veje i juli/august. Dette møde vil Kenneth 
forsøge at komme med til. Sidste møde i laugets trafiksikkerhedsudvalg blev aflyst p.g.a. 
sne. Nyt møde afholdes inden næste bestyrelsesmøde (14. april). 
Snerydningen på Tingstedvej har ikke været god for cyklister. Michael B.C. har talt med Lars 
Koch om det, men han mener det er for besværligt/dyrt at gøre det ordentligt. Derfor er det 
noget der skal besluttes på højere sted i kommunalbestyrelsen. Det blev nævnt, at 
kommunen ved etableringen af trafikchikanerne skulle have bedyret at disse ville blive 
ryddet ordentligt. Ulla lovede at prøve at grave i gamle referater, for at se om noget skulle 
have været noteret desangående. Dette punkt skal videreføres til den nye bestyrelse. 
Michael B.C. vil kontakte Lars Prier/Teknisk Forvaltning med vores undren over den 
mangelfulde snerydning, og med understregelse af at vi forventer et svar. 
Michael B.C. meddelte, at han har været kontaktet af Agenda 21 udvalget, som har 
forespurgt om laugets interesse i at fastholde den plads den tidligere formand - Jens 
Midtgaard - havde (som suppleant). Dette har Michael B.C., som hidtil har deltaget i de 
møder der har været afholdt, svaret udvalget at han gerne vil, og at han yderligere gerne vil 
være medlem af udvalget (altså evt. ikke kun som suppleant). Dette blev tiltrådt af 
bestyrelsen. 
 



Ad 4. 
Ulla fremlagde det foreløbige regnskab, som skal godkendes på generalforsamlingen, og 
efter nogle få spørgsmål og nogle få forslag til justeringer, blev udkastet godkendt. 
 
 
 
Ad 5. 
Michael M. havde udarbejdet et forslag til dagsorden, som uden videre blev godkendt. 
Michael B.C., Kenneth og Nick havde udarbejdet et udkast til en mere "aggressiv" 
henvendelse til - fortrinsvis de nye (yngre) borgene i vore landsbyer - "et frisk pust" som det 
blev døbt. Dette forslag blev vel modtaget, og vi enedes om at Dan og de tre i fællesskab 
pudser det af og styrker det grafiske udtryk i det. Dette udkast, samt indkaldelse og 
dagsorden bliver samlet i en folder, som skal husstandsomdeles inden generalforsamlingen, 
samtidig med at det bliver indrykket i "Tingstedet". Vi enedes om at folderen skal ligge klar 
den 6. april, og husstandsomdeles i uge 14, og distrikterne blev aftalt. 
Vi drøftede forslag til kontingent, og hvordan det skal betales. Vi enedes om at tilmelde os 
BS, og at dette skal fremgå i den omdelte folder. Efter en række forslag enedes vi om at 
foreslå at kontingentet forhøjes til kr. 150,- pr. år pr. husstand. 
Et forslag - som blev vedtaget - lød "Tag din nabo (som ikke i forvejen er medlem af lauget) 
med til generalforsamlingen, så giver vi en flaske rødvin til maden". 
Vi gennemgik "køreplanen" for generalforsamlingen, og enedes om at tage dette punkt op 
på mødet den 14. april. 
 
Ad 6. 
Ud over bestyrelsesmedlemmer fra menighedsrådet og lauget, samt disses respektive, kom 
kun 4-5 stykker til arrangementet. På den baggrund vurderer bestyrelsen at arrangementet 
er uinteressant i denne form, og fremtidig deltagelse bør overvejes i den nye bestyrelse. 
 
Ad 7. 
Julearrangement. René har talt med skolebestyrelsen om evt. forandringer, men vi har 
tidligere vedtaget at vi vil gentage modellen fra sidste år - måske med ændringer den nye 
bestyrelse kommer med. Michael B.C. kontakter skolen vedr. dette, og står i lighed med 
sidste år som koordinator for arrangementet. 
 
 
Mødet sluttet kl. 21.45 
Ref.: Dan 
 


