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Til Bestyrelsen 
 

4. marts2021 

 

 

Ordinært bestyrelsesmøde–Dagsorden og referat. 
 

Møde dato, tid og sted:den 4. marts 2021, 19:30 – 21:30, teams (find linket i mailen)  

Ordinære mødedeltagere (bestyrelse og suppleanter): Viggo Rasmusen, Jens Huusmann, Johannes 
Flensted Jensen, Bjarne Møller og Åse Forsbeck 

Inviterede mødedeltagere hele mødet: Karin Toftegaard (kommunikationschef Ejer Bjerge) 

Inviterede mødedeltagere punkt 2.: Flemming Mølgaard (DGI), Line Eriksen (RTI) & Carsten Bøjsen 
(LBO)  

Mødets punkter 

Punkter over den stipledelinje-----------------------------har prioritet på mødet. 

1. Planlægning af Generalforsamling.  
- Oplæg af Morten 

Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen til den kunne afholdes med fysisk fremmøde. Mor-
ten sender meddelelse til foreningerne. 

 
2. Status og næst skridt ift. indendørs kraftcentre i Ejer Bjerge – ”På Toppen”.  
- Oplæg afFlemming der suppleres af Viggo og Line Eriksen   

Bestyrelsen og gæster drøftede muligheden for at færdiggøre DGIs analyse. 

Vores ansøgning til Landsbypuljen afventer resultatet af behovsanalysen. Vi forsøger at få lagt en re-
servation ind, så vi kan få en afklaring inden november. 

Flemming meddelte, at analysen og processen kunne gennemføres på 8 uger, men at der sandsynligvis 
ville opstå spørgsmål efterfølgende. 

Bestyrelsen besluttede: 

- At bede DGI gå i gang med analysen, når de kunne. Bl.a. ved at afholde nogle af de første møder 
med interessenter, eks. RTI, on-line. En række møder bør gennemføres fysisk, og må derfor afven-
te ændringer i forsamlingsbestemmelserne. Det kan måske ikke gennemføres endeligt inden feri-
en, men må gerne gøres færdigt så snart, det er praktisk muligt og forsvarligt. 

- Videoer kan formentlig også laves i løbet af relativ kort tid. 
- Carsten og Mogens forsøger at lave et bud på et driftsregnskab – meget overordnet. 
- Gruppen mødes igen mandag d. 22.3. kl. 20.00 online. 

 

 

3. Kort gennemgang af aktivitets liste fra sidste møde. 
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- Der er mulighed for at supplere listen hvis der er enighed. 
- Oplæg af Morten, suppleres af aktivitetsejeren  

Listen blev gennemgået grundigt og opdateret. Bestyrelsen opfordres til at checke listen med henblik 
på opdatering af ens ansvarsområder.  

 

4. Opgaver vedrørende og status på kommunikations aktiviteter i Ejer Bjerge. 
- Oplæg af Karin 

Karin orienterede om Kommunikationsgruppens arbejde og påpegede behovet for flere hænder for at 
kunne opretholde driften af FB og hjemmeside samt de øvrige projekter, der arbejdes med. Der er 
kontakt til et potentielt nyt medlem, men der er behov for flere. 

Velkomstpakker en stor succes: der er nu 11 sponsorer i pakken og fra 1.10 til nu er der udleveret 14 
pakker og flere venter. FLOT! 

Karin præsenterede foreløbige udkast til logo for ”På Toppen”. Bestyrelsen havde nogle kommentarer 
til de enkelte, og kvitterede for det smukke resultat. Kommunikationsgruppen arbejder videre med for-
slagene. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Hvordan sikre vi frivillige hænder til etablering og vedligehold af mødesteder.  
- Oplæg af Morten 
- Morten redegjorde for sine tanker om at oprette et ”Ejer Bjerge Crew”, en databank af folk, der var 

villige til at hjælpe til med praktiske opgaver. 
- Bestyrelsen fandt ideen spændende og rigtig, blandt andet ved at det understregede sammenhol-

det i Ejer bjerge. Resultatet af diskussionen var, at det er bedst i starten at tage udgangspunkt i de 
enkelte projekter, men at understrege, at alle projekter er til gavn for hele Ejer Bjerge, og ad den 
vej skabe et ”Ejer Bjerge Crew” med særlige kendetegn, f.eks kasket eller lignende. 

- Modellen for indkaldelse af frivillige til at etablere Tebstrup Midtbyprojektet blev præsenteret, og 
der var enighed om, at det var en god model, der kunne bruges ved de andre projekter. 

 

6. Afholdelse af næste møder, tidspunkt og format 
- Oplæg af Morten  

Næste møde er aftalt som et Teams-møde mandag d. 22.3. kl 19.30 – gæster kl 20.00. 

 

 

7. Eventuelt 

Intet – mødet slut 21.50. 

Referent Johannes 

 

 


