
Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2009 i forsamlingshuset kl. 19.30. 
 
Afbud fra Jytte og Kirsten. 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Meddelelser 
3. Udvalg 
4. Eventuelt 
 
Ad 1: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: 
Ingen meddelelser. 
 
Ad 3: 
De fem eksisterende udvalg blev foreslået videreført. Der var lidt snak om 
hvorvidt vi skulle oprette et sjette, nu hvor Michael M. sidder i 
Trafiksikkerhedsudvalget, men vi enedes om at dette godt kunne falde ind 
under hans plads i vores Byplan- og trafikudvalg. 
Der blev spurgt om hvad Agenda 21 udvalget står for, og Michael B.C., 
som har overtaget Jens' plads i dette, forklarede at det mest handler om 
miljø, affald, stier - og i det hele taget samarbejde mellem kommunerne. 
 
De fem udvalg blev som følger: 
Presse og kommunikation: Michael M. og Dan. 
Byplan og trafik: Jytte, Michael B.C., Kirsten, René, Kenneth og Michael M. 
Agenda 21: Michael B.C. 
Skovrejsning: René og Nick. 
Aktiviteter og arrangementer: Else, Jytte og Michael B.C. 
 
Orientering fra de "gamle" udvalg: 
Michael M. havde deltaget i mødet i Fløng, vedr. bus 116. Beboerne i 
Fløng er kede af den nye rute, mens vi jo som bekendt er glade for den. 
Der er tale om evt. at nedgradere Marbjerg (skiftende betjening), men 
Movia er lidt tunge at danse med, idet de mener en fast køreplan er det 
ideelle. Der kan muligvis blive tale om ændringer i betjeningen af City 2, 
idet der kører andre busser dertil. 
Chikaner og lys på Tingbjergvej blev vendt endnu en gang. Kenneth har 



gået ruten igennem, og konstaterer at det muligvis er bedst som det er nu. 
Han følger op på det, og kontakter evt. Lars Prier ang. forslag til 
forbedringer. 
 
Ulla meddeler at endnu en husstand har betalt kontingent, så vi nu er 61 
husstande i lauget. 
 
Michael B.C. meddeler at der er et Agenda 21 arrangement d. 18. juni, 
vedr. forbrændingsanlæg, som han vil deltage i. 
 
Ang. Sct. Hans: Borde/bænke er indkøbt, som aftalt på sidste møde. De 
står hos Kirsten og Åge, som kan transportere dem til Lergraven på deres 
egen trailer. 
Nick har haft kontakt med Claus Lynge, som var øm over "sine" stole, og 
der var ikke kommet nogen afklaring på hvorvidt vi kunne låne dem til 
aftenen. Vi enedes derfor om, i indkaldelsen, at opfordre folk til selv at 
medbringe stole. 
Michael B.C. taler med Jens Midtgaard og finder ud af hvem han skal 
kontakte vedr. bålet. Samtidig får han nøglen til bommen, så Nick kan 
komme ind og slå græsset. Nick vil sørge for at der er noget halm til 
optænding. 
Aftenens båltaler bliver ingen ringere end - og her var der applaus - vores 
nye formand Michael B.C. (Og han mener at hvis han kan råbe 6 
fodboldhold op, så kan han også høres i Lergraven). 
Michael B.C. har i forbindelse med sommerfestarrangementet bl.a. haft fat i 
den nye pizzeriamand, som gerne vil deltage lidt mere aktivt i landsbylivet. 
Han får tilbudt at komme med et Sct. Hans menu tilbud på vores 
indbydelse. 
Ulla og Else (m.fl.) står som sædvanlig for indkøb og salg af øl, vand, vin 
og slik. 
Programmet bliver som sidste år: Åben fra 19.30 (folk er velkomne før), 
båltale kl. 21.15, bålet tændes kl. 21.30. 
Michael M. kontakter Claus for lån af branddaskere. 
Michael M. sørger for at der er sange til omdeling (Husk dem nu Michael!). 
Michael M. sørger for indkaldelser, der skal omdeles fra d. 13. til d. 15. juni. 
Han sender en mail rundt om hvornår de er klar til afhentning - i samme 
moment blev omdelingsdistrikterne fordelt. 
 



Sommerfesten: Michael B.C. har sendt indlæg til Tingstedet (som vi alle 
også modtog til orientering). Han mener der er stor interesse for 
arrangementet rundt omkring. Bortset fra gymnastikopvisning, er alle hans 
forslag til "idekataloget" fra sidste møde bekræftet. Han har ansøgt 
menighedsrådet om et tilskud til et indslag med en tryllekunstner, evt. Mr. 
Mox. Alternativ: Else kender en ung fyr, som måske vil stille op til en 
rimelig pris. Skolen får en ny skolegård, og den bliver indviet på dagen. 
Gæt en gris v. Peter Dybkjær. Klubben laver tre store skilte, som skal stå 
ved indkørslerne til byen. René foreslog at de skulle være forskellige i 
udformning, og så byttes rundt undervejs, for at skabe større 
opmærksomhed. Der bliver kræmmermarked, hvor standene kommer til at 
koste 100 kr. for voksne, og 20 kr. for børn. En cykelklub i Hedehusene vil 
komme med et anlæg, hvor man kan cykle "Tour de France" m.v. på en 
skærm. I den forbindelse nævnte René at det er vigtigt at også små 
cyklister kan deltage - vi skal sørge for at der er nogle børnecykler til 
rådighed. Pizzeriamanden vil evt. investere i et shawarmaspyd, men vil 
under alle omstændigheder gerne deltage. Idrætsklubben sælger øl, vand 
og pølser - og måske kaffe/kage, hvis ældreklubben ikke står for dette. 
Fritidsklubben sælger is, slik og kager. 
Michael B.C. understregede, at han har fortalt alle, at i tilfælde af dårligt 
vejr, falder det hele fra hinanden. 
Michael B.C. har haft kontakt med Frans, som tilbyder at lave et program 
for dagen, som med annoncører kan give et overskud på 5-6000 kr. Det 
blev nævnt, at vi med hensyn til opsætning og print af program, har en 
nødplan. 
Festen om aftenen bliver i forsamlingshuset - dette står vi for. Der 
arrangeres grill - hvor folk selv har kødet med, og vi står for brød og salat, 
samt salg af øl, vand og vin. 
Lokalavisen har været kontaktet ang. omtale af arrangementet, men den vil 
gerne se at vi også annoncerer samtidig. 
Michael B.C. koordinerer hele baduljen, så hold øje med jeres mail. 
 
Ad 4. 
Nick har været til et møde afholdt af Skov- og Naturstyrelsen vedr. 
Skovrejsningsprojektet. Han fortalte at målet er at få 965 ha til 
skovrejsning, men foreløbig er der kun fundet 2,4 ha., så der er lang vej 
endnu. Nick fortalte at man arbejder med "jordfordeling", som går ud på at 
få folk til at bytte jorder. 
 
 
Mødet sluttet kl. 22.00. 
Ref.: Dan 
 


