
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 
ONSDAG D. 9. NOVEMBER 2001 KL. 19:30 

 
Deltagere: Michael M., Lars, Åge, Kirsten, Tanja, Niels og Michael B. 

 
1. Godkendelse af endelig dagsorden 

a. Godkendt uden tilføjelser eller ændringer 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde (12. oktober) – udsendt d. 

20/10. 

a. Proceduren m.h.t. rettelser og kommentarer blev drøftet og vi blev 

enige om, at kommentarer og korrektioner kan fremsendes 

løbende og evt. diskuteres via mails, således at der til mødet 

foreligger et korrigeret referat til godkendelse. Det udsendte, 

korrigerede referat blev godkendt. 

3. Meddelelser fra formand og kasserer – samt andre med væsentlige 

oplysninger eller gode historier. 

a. Kirsten orienterede om det møde, som hun og Michael M. havde 

været til på Rådhuset vedr. søen/engen ved  den nordlige del af 

Tingstedvej angående mulighederne for at bevare området som 

naturskønt område. Det viste sig, at engen har fået status som 

”naturbeskyttelsesområde”, hvilket betyder, at området ikke kan 

bebygges. Michael M. supplerede med at oplyse, at 

vedligeholdelsen af området påhviler ejeren 

b. Lars spurgte til afregning fra Hedelandsfestivalen, men Michael B. 

har ikke fået fremskaffet nye oplysninger. 

c. Lars fremlagde en udskrift af referatet fra oktobermødet, som blev 

berigtiget og underskrevet til brug i banken. 

d. Kirsten fik overdraget kassen (1177 kr), til brug ved 

juletræstændingen d. 26. november 

4. Orientering om møde vedr. sø/eng ved den nordlige del af 

Tingstedvej/Sognevej. (Kirsten) 

a. Se pkt. 3. 

5. Julearrangementet d. 26. november – er alle aftaler m.m på plads? 

a. Kirsten H. orienterede og bemærkede at noget af det eneste, der 

mangler, er en julemand; men ingen meldte sig umiddelbart.  



i. Om eftermiddagen deltager Åge, Kirsten, Michael B og Else. 

Tanja sender sin mor med vafler. Mødetiden er 11:30 og 

julestuen afholdes fra 13 – 16.  

ii. Juletræstændingen finder sted kl. 17 og spisningen kl. 18.  

iii. kl. 19 kommer der underholdning i form af en klovn – for 

både børn og voksne. Michael B. henstillede at der ved 

bordopstillingen blev taget hensyn til at der skal være plads 

til optræden.  

iv. Kirsten og Åge står for indkøb og Tanja forespurgte Åse og 

Boye om deres assistance som henholdsvis vaffelbager og 

julemand, uden at spørgsmålet blev endelig afklaret.  

v. Borddækning i forsamlingshuset finder sted fra kl. 10 lørdag 

formiddag. Michael, Åge og Kirsten meldte sig og Karin, Nick 

og Preben anmodes om evt. assistance.  

vi. Juletræet sættes op omkring d. 22. november og Michael M. 

kontakter Nick desangående.  

vii. Kirsten står for kasse og regnskab mens Åge og Michael M. 

står i baren – med senere assistance af Michael B. 

viii.  Åge og Kirsten sørger for julesange. 

6. Vandværksbesøget ved Thorsbro. Hvor langt er vi kommet? 

a. Fra vandværket har man anbefalet at vente til efter d. 29. april. 

Kirsten laver en aftale om en lørdag i maj – d. 12. eller 19. maj. 

Indlægget til Tingstedet venter til næste nummer. 

7. Fastelavnsarrangement? 

a. Søndag d. 19. februar – i samarbejde med forsamlingshuset. 

Michael M. og Niels snakker med Rie og Ulla. Kirsten og Tanja 

deltager i planlægningen sammen med repræsentanter fra huset. 

Kirsten forhører sig om muligheden for ridning ligesom sidste år. 

Planlægningsudvalget fremlægger en plan på januarmødet (11. 

januar) 

8. Eventuelt 

a. Ingen bemærkninger, så mødet sluttede kl. 20:55 

Med venlig hilsen 

Niels 

 


