
Referat: 

Møde i Landsbylauget d. 8. januar 2018 kl. 19.00 

Tilstede: Mads – Lene - Sarah - Vibeke – Kirsten – Christina - John 

Fraværende: Nick – Anne Birgitte – Birthe 
 

1. Velkomst til de nye fra Tingstedet. 

Mads byder den nye redaktion af Tingstedet velkommen, som er repræsenteret af 

Marlene H. Nielsen. Marlene, informere om at de vil køre bladet i starten, som den 

tidligere redaktion gjorte det. Det kan så godt være med tiden der kommer nogle 

ændringer, når den nye redaktion har fundet sig på plads i det nye hverv.  

 

Vi fra Lansbylauget er rigtig glade for at der var nogen der vil taget opgaven op efter 
den gammel redaktion.  

2. Godkendelse af endelig dagsorden 
Godkendt.  

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. nov. 2017 

Godkendt. 
Der blev spurgt til hvad nye bord bænke sæt koster – de koster kr. 800,- pr. sæt 

4. Meddelelser fra formanden  

Mads er blev kontaktet af Michael Blem Clausen, ang. Fjernvarme. Mads har 

derefter haft kontakt med H-T fjernvarme, som har svaret at de pt. ikke har den helt 

rigtig løsning til vores område endnu, men vil vende tilbage i starten af 2018, med en 
mulig løsning. Vi venter på nyt derfra.  

5. Meddelelser fra kassereren 
Års regnskabet:  

Vi har fået nyt MobilPay nr. 56768  

Lene har prøvet at få sat det nyr MobilPay nr. op på vores normale konto hos 
Nordea, med ved endnu ikke om det har virket.  

6. Nyt omrking Fibenet. (Ole og Michael)  

Intet nyt. 

Vi beslutter at droppe dette punkt, for fremtiden, da der ikke er kommet noget nyt i 
det sidste ½ år. Punktet tages op igen, hvis det bliver aktuelt igen.   

7. Kort evaluering af Valgmøde til komnunalvalget  
Vi er alle enige om at det var en succes.  

8. Evaluering af Julearrangement samt julestue  

Vi er enige om at det gik rigtig godt. Vi havde et godt teamwork, så det hele gik som 
det skulle.  

 



9. Fastelavn To-do liste 
Se vedhæftet to-do liste 

10. Generalforsamlingen d. 10. marts 
Udsættes til næste møde  

11. Andre kommende arrangementer, fastlæggelse af datoer. 
Juletræstænding d. 30. nov 2018 – forsamlingshuset er  reserveret  

12. Tingstedet  

Annoncer Landsbylauget gerne vil have med i næste nr. af Tingstedet: 

Generalforsamling 

Fastelavn 

Nyt MobilPay nr.  

Julearrangement 2017 

 

Kirsten kontakter Michael Michaelsen, for at høre om han nogle udkaster til 
annoncer  

13. Hjertestarter på skolen. 

Mads har svaret på Lars Vesterdal, forspøgelse omkring tilskud til et varmeskab til 

hjertestarter, så den kan hænge udenfor på skolen.  
Mads henviser til at de skal prøve at spørger Trygfonden.  

14. Affalds indsamling d. 22. april. (Mail fra Johan) 

Landsbylauget vil støtte arrangementet med max kr. 500,- til vand og frugt. 
Christina giver Johan besked. 

15. Opdatering om info skilt ved det gamle pizzarier/skole, hvor langt 

er vi?  

Mads er i gang med at lave en liste over mulige sponsorer, vi kan ansøge om støtte til 
skiltet.  

16. Orientering om Tingstedvej 23 

Landsbylauget ønsker at man overholder lokalplanen og har derfor skrevet et afslag 
på ansøgningen omkring opførelse af et nyt hus på adressen.  

17. Paraply møde d. 9. jan. hvem kan deltage?  
Kirsten Halby deltager  

18. Bylaugforum d. 6. feb. Fløng Forsamlingshus, hvem kan deltage?  
John Serverin deltager 

19. Møde på Råhuset med Borgmesteren og øvrige Landsbylaug d. 14. 

marts kl. 16-17, hvem kan deltage?  
Udsættes til næste møde. 

 
 

 



20. Evt. 

Christina opfordrer til at man skriver til hende 10 dage før næste møde, hvis man 

har punkter man gerne vil have med på dagsorden til næste møde, da det gøre det 

letter for hende, når hun sider og skriver dagsorden mm. 

 
Punkt til næste møde Ide katalog. 

 

 

 


