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Ordinært bestyrelsesmøde – Dagsorden og Referat 
 

Møde dato, tid og sted: den 22. 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 1.: Flemming Mølgaard (DGI), Line Eriksen (RTI) & Carsten Bøjsen 
(LBO)  

Mødets punkter 

Punkter over den stiplede linje-----------------------------har prioritet på mødet. 

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

Flemming oriernterede om, at der afholdes gruppeinterviews i starten af april. 

Hvis bestyrelsen ønsker at være med ”på en lytter” kan man bare melde sig til en af grupperne. 

Flemming udsender reminder til de foreninger, der har fået invitationenog de, der ikke har tilmeldt sig 
får en opringning. 

Line samler RTI-folk og koordinerer videooptagelserne 

Carsten orienterer skolebestyrelsen, ogFlemming laver en session med bestyrelse og medarbejdere. 
Carsten kommer med navne. 

Jens orienterer brugsen 

NYT pkt 2.a. Viggo foreslog, at bestyrelsen udarbejder høringssvar til Foroffentlighedsfasen 
vedrørende udstykning ved Kattrupvej. 

Bestyrelsen var enig og Johannes udarbejder forslag. 

2. Forslag til tema på Generalforsamling.  
- Oplæg af Morten 

Morten orienterede om arbejdet i LandsbyForum. 

Vi besluttede at invitere Helene Simoni fra LandsbyForum til at komme og holde oplæg. 

Det er væsentligt for bestyrelsen, at det af LandsbyForums vedtægter fremgår, at hvor der er 
Landsbyklynge, Lokalråd eller lignende, er det denne organisation, der bliver medlem og har 
stemmeret. Dette afklares inden vores generalforsamling. 

Vedtægterne rundsendes til bestyrelsen, når de er færdige. 

3. Forslag til ændringer af Ejer Bjerge vedtægter 
- Oplæg af Morten 

Morten forslog i forlængelse af pkt. 2, at Ejer bjerges vedtægter får en tilføjelse  f.eks.til § 2 stk 2 nederst 



 

2 
 

”Lokalrådet er bindeled mellem området og Skanderborg Kommune, andre offentlige instanser og 

LandsbyForum” 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget. 

 

 

4. Kort gennemgang af aktivitets liste  
- Der fokuseres på aktiviteter i forhold til de udendørs mødesteder 
- Der er mulighed for at supplere listen hvis der er enighed.  

Oversigten blev gennemgået og eventuelle ændringer registreret. 

Det blev understeget, at det er vigtigt, at der er fremdrift i projekterne af hensyn til tilskuddet fra 
Nordea og Landsbypuljen. 

Viggo og Jens får afklaret Ris-projektet og Viggo og Flemming får snarest holdt et fysisk møde om 
skelforandringer i Ejer.  

Viggo og Johannes undersøger holdningen i Tåning. 

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

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

Næste møde afholdes d 22.4. kl 19.30, enten som fysisk møde eller teams afhængig af Covid-19 
regler. 

 
6. Eventuelt 

Aase orienterede om menigdsrådets beslutning om at bygge en ny præstebolig, sætte den nuværende 
i stand  ”tag og fag”  og søge gode forslag til anvendelse af de ledigblevne lokaler. 

Bestyrelsen drøfter dette på næste møde. 

 

Mødet slut kl 21.47 

Referent: Johannes 


