
Referat af Juleforsamlingsmødet i Landsbylauget, hos Kirsten Halby. D. 10-12-19 
 
Tilstedeværende: Jimmie, Michael, Mads, Mette, Kristian, Nick, Christina, Kirsten, Lene og Lene. 
 
1.Godkendelse af endelig dagsorden. Godkendt. 
2.Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 
3. Meddelelser fra formanden.  
4. Meddelelser fra kasseren. Årsregnskab aflagt af kasséren. Der er stadig et godt overskud. 
5. Evaluering af Juletræstænding og Julestue. Godt fremmøde af både børn og ældre. Maden 
var god. Julestuen gik også godt med stort fremmøde.  
6. Generalforsamling, forsamlingshuset er ledigt fredage d.6-20-og 27.marts. Vi skal finde en 
dato, evt.mulige vedtægtsændringer. D.6 Marts er foreslået. Er der ændring i vedtægterne skal 
det varsles i god tid inden generalforsamling.  
7. Fastelavn,d. 23.februar. Da” Tingstedet “ har deadline 5,  januar,er det vigtigt at få så 
mange datoer med som muligt. Der tages stilling til næste møde. 
8.Brev til hedelands bestyrelse ang. stien til Hedeland som går parallelt med kørevejen som i 
øjeblikket benyttes af lastbilerne til grusgraven. Vi ønsker en farbar sti fra Brandhøjgårdsvej 
ved kirken over i Hedeland, som er jævn. Vi ønsker også en tunnel under brandhøjgårdsvej. Vi 
vil gerne have sløjfet parkeringspladsen lige nord for kirken. Vi ser stigende problem med mere 
tung trafik på Brandhøjgårdsvej grundet DSV’s udvidelse. Der er møde i marts med 
borgmesteren; her må vi tage det op.  
9.Private arr.hvad gør vi, og er der virkelig et problem?  
  a.Henrik Dahl Arrangementet gennemføres, udenom landsbylauget. Over 50 er tilmeldt. Der 
er paraplymøde som samler de forskellige foreninger, idrætsforeninger, skole osv deltager. D. 
7. jan. Og hvad med grundejerforeningerne? Der kunne være et aktivitetsudvalg under 
landsbylauget. De lokale grundejerforeninger kunne samles til et møde inden 
generalforsamlingen. Det skrives i bladet næste gang for at tilbyde at kunne mødes. En direkte 
invitation er måske stærkere. Begge dele er måske det bedste.  
  b. grydelaug. Er i dvale. Der findes ikke vedtægter eller noget andet skriftligt. Det skal evt. 
genstartes eller nytænkes med nye folk.  
  c.”kirkesti” Flintebjergvej skel. Der er sendt klage til Borgmesteren. Vi afventer svar. Det er en 
privat grundejer der har indgivet klagen. 
  d.Klipning af hæk ved Freddys hus, Tingstedvej 23. Vi sender en klage til kommune som 
forhåbentlig sørger for det bliver udført og sender regningen til ejeren. Det samme gælder for 
gården ved siden af skolen.  
 
10. Seniorboliger??? Eksisterer seniorboligudvalget stadig?  
 



Nyt møde d.14.januar i forsamlingshuset. 


