
 

 

Bestyrelsesmøde 18. september 2017 

 

Tilstede: Simme, Flemming, Lars, Jeppe, Stine og Natascha 

 

1) Sommerfest: Lene fra festudvalget sender regnskab til Simme, når dette ligger klar. 

Generalforsamlingen skal beslutte om vi skal have en sommerfest i 2018 eller 2019 

 

2) Sct. Hans: Der var ca. 20 fremmødte. Øl og vand blev købt. Simme har fået overskud og pantpenge. 

 

3) Kirkestien: Flemming har talt med de to lodsejere som er positivt stemt overfor projektet og idéen om 

en trampesti  = grønt lys fra alle. Flemming skrev før sommerferien til kommunen og foreslog at vi 

venter med markinspektion til efter høsten dvs. 1. september. Kommunen har ikke reageret endnu. Den 

ansvarlige på projektet er stoppet. Vi skal have en kyndig fra kommunen som kan angive hvor meget det 

koster og give et bud på hvor meget de vil betale. Vi kan evt. søge lokale støttekroner. 

 

4) Tung trafik igennem byen og på Forpagtervej. Flemming skriver til Syddjurs Kommune ang. eventuel 

ændring af GPS-rutevejledning. 

 

5) Hjertestarter: Flemming har ansøgt om en hjertestarter. Fristen var 1. september. Den skal hænge på 

væggen ved Bjødstrup Auto, som også gerne vil give strøm til den. 

 

6) Kontingent: Status er ca. 30. Simme laver en liste over dem der mangler 

 

7) Nye beboere: Bestyrelsen har besluttet at der gives en buket blomster til nye beboere i byen. Der 

kommer nye beboere i Gl. Hovedvej 16 den 1. oktober. Natascha og Flemming køber buket og byder 

dem velkommen. 

 

8) Boldbanen: Søren Lyby har inden sommerferien repareret på banen, men den er druknet i regn… 

Flemming taler med ham igen, og så planlægger vi det bedre til næste år. 

 

9) Nøgleskabet: Jeppe arbejder på sagen… AMB har tilbudt at indkøbe et skab som foreningen kan købe. 

Det koster 1850 + moms. Skabet er tilsvarende det vi allerede har. Vi takker pænt nej og Jeppe har 

tilbudt at reparerer det nuværende. 

 

10) Hjemmesiden: Flemming, Natascha, Lennart og Rebecca mødes den 25. september ang. redesign og 

fornyet indhold af hjemmesiden.  

 

11) Årets julearrangement fastsættes til den 3. december 

 

12) Næste møde: mandag 6. november kl. 20.00 hos Stine 

 

 

 

Referent: Natascha 


