
Referat af bestyrelsesmøde den 11. marts 2009 i forsamlingshuset 
 
Afbud fra Claus og Jytte 
Udeblev uden afbud: René. 
 
Michael M. havde en dejlig chokoladekage med. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Orientering fra udvalgene 
4. Regnskab - med henblik på forelæggelse til generalforsamlingen 
5. Bestyrelsens kalender - fortsat fra sidste møde 
6. Dagsorden for landsbylaugets generalforsamling 
7. Eventuelt 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt med enkelte tilføjelser/uddybninger. 
 
Ad 2: 
Michael B. ønskede en hurtig gennemgang af agendaen, da der var 
fodbold i tv. 
Else orienterede om indlæg i Tingstedet vedr. Ren By. Ordlyden 
vedtaget (plus bevilget øl/vand til deltagere). 
 
Ad 3: 
Projekt Ren By: Skolen deltager åbenbart ikke - som vi formodede - 
selvstændigt i projektet, og Michael B. mener at der er grundlag for 
et samarbejde her. Michael B. taler videre med Jens Arnt om dette. 
Bestyrelsen enedes om at vi kunne tilbyde en slikpose til de 
deltagende børn - Else sørger for dette. Jens sørger for evt. ekstra 
sække. 
Skt. Hans: Laver fritidsklubben heksen? 
Trafiksikkerhedsudvalget: Kallerupvej er i gang med en total 
renovering: Nye kloakker - og der kommer cykelsti fra Hovedgaden 
til motorvejsbroen. 
Der er dialog med I/S Hedeland v. Erik Juhl ang. etablering af faste 
siddepladser i Lergraven. Juht/Hedeland er positivt indstillet, men vi 
skal selv finansiere/få en sponsor til det. Michael M. og Kirsten går 
videre med det. Evt. kunne NCC levere en løsning i sten. 
Vandtrappen i gadekæret er nu afviklet med DONG. 



 
Ad 4: 
Ulla fremlagde et udkast, som udover få kosmestiske tilretninger, 
blev vedtaget. 
 
Ad 5: 
Som vi alle ved, afholdes vort Skt. Hans-arrangement i Lergraven 
den 23. juni. 
Michael B. er koordinator - og er i fuld gang med at arrangere og 
planlægge sommerfesten, som på nuværende tidspunkt ser ud til at 
kunne afholdes fredag den 14. august. 
Samtidig arbejder han på at sammenlægge laugets 
juletræstænding og fritidsklubbens julestue. For nuværende ser det 
ud som om 29. november er et godt bud for alle. 
Vi afventer en forespørgel fra menighedsrådet, vedr. et 
sangarrangement. 
Vi efterspørger en Hedelandstur med NCC - evt. i begyndelsen af 
september. Er det Kirsten? 
Evt. bustur i Hedeland næste forår. 
Evt. nattergaletur. 
 
Ad 6: 
Vi har vedtaget at ordet revisor erstattes med bilagskontrollant, 
ligesom vi har vedtaget at ordet revisorsuppleant erstattes med 
bilagskontrallantsuppleant - dette for at fritage de valgte for evt. 
juridiske/økonomiske bindinger - jvr. sidste generalforsamling. 
Vi foreslår til generalforsamlingen at ændre ovenstående, samt 
ændring af indkaldelse til generalforsamling. 
 
Ad 7: 
Michael M. har fået Mr. Mox til at komme og underholde ved 
generalforsamlingen. 
Idrætsforeningen spørger om vi kan hjælpe med PR til deres 
KANDIS arrangement i påsken. Vi kan lægge det på vores 
hjemmeside. 
Vores juletræsfod - en stor betonklods - skal være gravet ned inden 
generalforsamlingen. 
 
Mødet sluttet kl. 22.00 
Ref.: Dan 
 


