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Referat af Ordinært bestyrelsesmøde i Lokalrådet 
 

Møde dato, tid og sted:den 5. juli 2021, 19:30 – 22:00 i stalden 

Ordinære mødedeltagere (bestyrelse og suppleanter): Viggo Rasmusen, Johannes Flensted Jensen, 
Louise Hertzholm ogEa La Cour Søborg 

Inviterede mødedeltagere punkt 2. (kl 20:00):Line Eriksen 

 

Mødets punkter 

 
1. Introduktion til og af de nye bestyrelsesmedlemmer. 
- Kort beskrivelse af all i lokalet og vores individuelle styrker 
- Hvilke opgaver har vi i bestyrelsen beskæftiget os med til nu 
- Hvordan fortsætter vi med at arbejde effektivt sammen, Alle 

Bestyrelsens medlemmer gav en kort præsentation af sig og orienterede om, hvilke ting, de havde arbejdet 
med og gerne ville arbejde med i bestyrelsen.Afslutningsvis understregede Morten, at han fortsat forud-
sætter, at vi arbejder som et hold.Alle var enige heri. 

2. Kort opfølgning på indendørs kraftcentre i Ejer Bjerge – ”På Toppen”.  
- Beslutning om information der skal sendes til dem der har givet input, oplæg af Morten 
- Beslutning om de næste skridt i projektet, Alle 

Morten ridsede baggrunden for projektet op og redegjorde for processen hidtil: DGI har afleveret deres 
afrapportering af fokusgrupperne og debatten i bestyrelsen. Styregruppen (bestyrelsen + Line) drøfte-
de papiret og processen indgående og besluttede: 

- at invitere Line Woo Min Pedersen til at deltage i Styregruppen. Morten kontakter hende. 

- at DGIs papir udsendes til alle deltagere i fokusgrupper minus afsnittet om kommunikation. Ansvarlig: 
Flemming. 

- Bestyrelsen besluttede at lave en besigtigelsestur til relevante projekter 14.8. Evt fordelt på 2 hold 
med henblik på at få ideer, samt få svar på: Hvordan er det opstået? Hvordan er det finansieret? Hvor-
ledes betales driften? 

Ideer til besigtigelser: X-huset i Vester Hæsinge, Allested- Vejle, Hald Ege, Sønder Felding Ansvarlig for 
at få ideer til besøg: Alle, men specielt Flemming og Viggo, der tager en snak med LOA. 

- Styregruppen bearbejder DGIs papir ned henblik på at udarbejde styregruppens endelige forslag 
på et nøde torsdag d. 2,9, k l 18.30. Flemming inviteres med og DGI bedes om at lave et mate-
riale til brug på  Borgermødet d. 13.9. k l 19.30. Morten booker festsalen på LBO. 

- At søge et møde med Jesper Simonsen og Bente Lundsgård i uge 36. Deltagere: Morten, Line 
Eriksen, Line Woo, Morten og Viggo. Viggo søger mødet arrangeret. 

- Lave ansøgningsmateriale klar til 1.10. Ansvarlig: Viggo, Johannes og Morten. 
- Det er vigtigt, at personalet i LBO er fuldt informeret om projektet, f.eks. på et Pæda-

gogisk råds møde. Ansvarlige: Line og Ea. 
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3. Fremtidig struktur, oplæg af Morten 
- Opfølgning på seneste møder åben for borgerne (generalforsamling / PåToppen infomøde)  
- Hvor kommer vi fra og hvilke hovedfokus områder har vi de næste 4 år 
- Passer vores struktur (organisation) til hvor er vi er på vej hen eller bør vi justere den 

Morten gjorde kort rede for sine tanker herom. P.g.a. tiden udsættes diskussionen til næste møde. 

 

4. Kort gennemgang af aktivitets liste  
- Der fokuseres på aktiviteter i forhold til de udendørs mødesteder og mulighed for nye udstykninger 

o Oplæg fra de enkelte aktivitetsejere 
Blev udsat. Morten understregede, at det vigtigt med fremdrift i projekterne. 

5. Høringssvar Kommune Plan 21 

På grund af tidnød havde Johannes ikke et oplæg klar. Morten og Johannes gør oplægget færdig og 
sender det senest d. 28.7. m kopi til bestyrelsen. 

- 

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

6. MagasinetEjer Bjerge 
- Opfølgning på input fra generalforsamlingen 

Debatten udsat grundet tidnød. 

 
7. Eventuelt 

Almindelig orientering om forskelligt. 

Næste Møde: NB Morten. Har du et tidspunkt i august/  september ud over besigtigelse og 
styregruppenøde – eller kan de  øvrige punkter vente? 

Mødet slut 22.20. 

 

Referent: Johannes 


