
REFERAT FRA MØDET 
D. 31. AUGUST 2011 KL. 19:30  
 
Deltagere: Kirsten  H, Aage C, Preben B, Niels P, Michael M, Tanja B og Nick Z 
Afbud fra: Michael B, Lars A og Karin Ø. 
 
 

 Godkendelse af endelig dagsorden - efter diverse kommentarer og forslag. 

 Det blev besluttet at afholde mødet efter dagsordenen til det ordinære møde d. 17. 

august. Ingen tilføjelser eller kommentarer. 

 Godkendelse af referat fra forrige møde. (udsendt d. 8. juni) 

 Intet nyt om bus 116 og stop v. skolen. Fornyet henvendelse til kommunen 

 Kommunen har fældet nogle bjørnekløer og sendt et påbud til de berørte lodsejere 

 Referatet blev godkendt. 

 Meddelelser fra formand og kasserer – samt andre gode historier. 

 Formand og kasserer var fraværende. 

 Hedelandsfestival 

 Mange positive tilbagemeldinger: Godt vejr, godt salg, godt fremmøde, god musik, godt 

initiativ, gode muligheder og mange bands (10) Visse kommunikationsproblemer vedr. 

den praktiske hjælp. Emnet tages op på næste møde med henblik på at drøfte 

udviklingsmuligheder og praktik. 

 Evaluering af Sct. Hans – arrangementet. (regnskab udsendt fra kassereren)   

 Positiv feed-back og tilfredshed med arrangementet – også fra børnefamilier. 

Muligheden for musikalsk underholdning bør undersøges. Skumfiduser på grillen var et 

hit. Og så kunne Michael M. supplere med en lille sjov iagttagelse: 44 personer havde 

været inde og se på hjemmesiden i forbindelse med arrangementet; det er rekord! 

 Landsbylaugets principper for egne og delte arrangementer (udsat fra forrige møde) 

 Punktet udsat p.gr.a. formandens fravær. 

 Nedsættelse af relevante udvalg (udsat fra forrige møde) 

 Punktet udsat p.gr.a. formandens fravær. 

 Møde om multihal i september? Er der fremkommet yderligere oplysninger om tidspunkt og 

indhold m.m.? 

 Mødet aflyst og udsat p.g.a. af valget. 

 Skal vi arbejde videre med forslaget om vandværksbesøg i Thorslunde? 

 Der var enighed om at det var en god ide, og Kirsten blev opfordret til at undersøge 

mulighederne og lave et oplæg til næste møde. 

 



 Mødeplan for resten af året med angivelse af punkter/emner, der skal huskes. 

 Juletræstændingen blev fastlagt til d. 26. november. Forsamlingshuset er reserveret og 

Kirsten kontakter Nisseorkesteret. Grethe og Hanne Grøn står for maden og Tanja for 

juletræet. Preben R. kontakter skolen vedr. julestuen. Karin Ø. og Michael M. sørger for 

annoncering på hjemmeside og i Tingstedet samt presseomtale. 

 September-mødet aflyses. Næste møde er d. 12. oktober, hvor vi starter kl. 19 med 

smørrebrød. Ulla og Else inviteres, Michael M. bestiller smørrebrød. 

 Fastelavns-arrangementet tages op i november. 

 Generalforsamling tages op i Januar med henblik på afvikling d. 13. april 

(forsamlingshus er bestilt) 

 Ikke noget møde i december. 

 Forslag til punkter på dagsordenen til næste møde d. 14. september – herunder 

spørgsmålet om at invitere de afgåede bestyrelsesmedlemmer til et stykke smørrebrød 

som indledning til mødet. 

 De 2 udsatte punkter vedr. arrangements principper og nedsættelse af udvalg 

 vandværksbesøg 

 Eventuelt 

 Nick omtalte et møde, som han og Michael B. har haft med borgmesteren vedr. 

mulighederne for et ”nær-varmeværk”. Er det en mulighed her? Borgmesteren var 

interesseret og ville arbejde videre med ideen. Punktet kan evt. tages op igen på næste 

møde? 

 

Mødet sluttede kl. 21:05 

 

Med venlig hilsen 

Niels P. 


