
Ejer Bjerge 9. 9. 2020 

Referat af bestyrelsesmøde 

Til stede: Morten, Viggo, Jens, Johannes, Bjarne, Aase  
1. Konstituering af bestyrelsen og vedtagelse af forretningsordning efter afholdt generalforsamling.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
Formand: Morten Rose Vilholm 
Næstformand: Viggo Rasmussen 
Kasserer: Jens Christian Huusmann 
Sekretær: Johannes Flensted-Jensen 
Menigt medlem: Flemming Mølgård 
Suppleanter: Bjarne Møller 
                    Aase Forbæk Ladegaard 
 
2. Dialog og beslutning om Ejer Bjerge statement og ”Den gode tone” 
 
Morten foreslog efter drøftelse i Kommunikationsgruppen at bestyrelsen vedtager ”Ejer Bjerge 
statement om samarbejdet i Ejer Bjerge” samt ”Husk den gode tone” om tonen på EB-
Facebooksiden 
Bestyrelsen vedtog efter en drøftelse begge dele med mindre redaktionelle ændringer. 
Vedlægges. 
Det besluttedes samtidig, at det er bestyrelsesformand/næstformand, der efter at have søgt at få 
svar fra alle i bestyrelsen, kan få et opslag pillet af, med henvisning til de retningslinjer om den 
gode tone, vi lige har vedtaget. 
 
3. Dialog og beslutning om valg af træ til lokale projekter samt igangsættelse af Tebstrup bymidte 
projekt 
Der er 2 muligheder: Egelister og Thermowood. Der var overvejende stemning for egelisterne.Efter 
nogen diskussion besluttedes det, at vi spørger Allan og Niels om, hvad de synes, og deres råd 
følger vi. 
 
4. Dialog og ide generering om mulige metoder til fundraising. 
Det besluttedes at starte en ide generering til fundraising der via involvering af borger, foreninger 
institutioner og erhverv kan skaffe midler til at supplere fonds midler til at realisere de projekter vi 
ønsker at gennemføre. Bestyrelsen vælger på næste møde hvilke ideer de ønsker forsøgt realiseret.  
 
Nyt punkt: 
5. Diskussion om Ejer Bjerges struktur. 
Det besluttedes at rette hjemmesidens oplysninger om bestyrelse mm eftergeneralforsamlingen og 
konstitueringen. Jens Ulrik erstattes som kontaktperson af Viggo. 
Det besluttedes at nedlægge Styregruppen og i stedet at invitere relevante personer til deltagelse i 
bestyrelsesmøderne. 
Morten taler med de relevante personer. 
 
6. Evt. 
Intet 
 
Referent: Johannes 
 


