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28.september2021 

 

 

Referat af Ordinært bestyrelsesmøde -  
 

Møde dato, tid og sted:den 12oktober2021, 19:30 – 22:00i LBO 

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

Afbud Louise Hertzholm 

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

Inviterede mødedeltagere punkt 2. (kl 20:15): Line Eriksen (RTI) & Flemming Mølgaard (DGI) 

 

Mødets punkter 

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

 
1. Opfølgning på udendørs møde steder. 
- Status på hver af de fire udendørs møde steder, Projekt ansvarlig 
- Budget opfølgning, Johannes / Jens 
- Fejring af færdiggørelse af Projektet Tebstrup midtby, Johannes ++ 
- Forslagtil kommunikation med fonde; Nordea her bor vi, Landsbypuljen mv., Viggo 

 
Tebstrup M idtby: Projektet nærmer sig sin afslutning. Der mangler glas (kommer 28.10) og 
hegn ved Kims grund og overfor. Tilladelse hertil fra kommunen er kommet. 
Budget: Budgettet på 136.750 holder godt og vel, og kan også rumme indkøb af trøjer. 
Viggo kommer med forslag til vandfontæner – pris 
Jens undersøger mulighederne for at slutte denne på brugsens vandledning. 
Morten bestiller trøjer til EB-Crew – efter anvisninger fra Karin og Line 
Johannes søger Tebstrup Vandværk om at sponsorere en udendørs drikkemulighed. 
Ris: Der er givet grønt lus fra lodsejerne. Viggo, Jens og Johannes tager et møde om udform-
ning af landzoneansøgning inkl. ne drøftelse af, hvordan vi får tilladelse til en bro. Mødet herom og 
ansøgningen inden udgangen af november. Johannes og Viggo søger at få en dialog med DN 
om broen. 
Ejer: Lodsejerne er enige om, hvordan skellene skal reguleres og skelforretningen betales. 
Viggo har haft møder med kommunens landinspektør. Der søges om landzonetilladelseultimo no-
vember. 
Tåning:Viggoindkalder til møde i Tåning om projektet med interesserede. 
 

2. Kort opfølgning på indendørs mødested i Ejer Bjerge – ”På Toppen”.  
- Status på ansøgning, Viggo 
- Afslutning på samarbejde med DGI, Morten& Flemming 
- Aktiviteter / ideer til med finansiering, Alle 
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Ansøgning afsendt ad flere omgang. Vi søger om 600.000. Der træffes beslutning d. 14.10. af Lands-
bysamvirket. 

Når vi kender resultatet af ansøgningen tager Viggo og Morten et møde med LOA. Viggo undersø-
ger, om der stadig er rester af landsbypenge i Realdania. 

Flemming laver en version af pjecen uden skitse til brug for snakken med LOA 

Baggrundsmaterialet til ansøgningen og beslutningen er den proces og rapport, som DGI har stået for. 

Bestyrelsen er meget tilfredse med den måde, opgaven er løst på og takker for samarbejdet. 

- Og Flemming indtræder igen i bestyrelsen. 

Der var en længere og iderig diskussion om mulige finansieringsformer, når vi skal videre.  

Ideerne afventer en afklaring af den videre proces. Der nedsættes et udvalg bestående af Line, Loui-
se (som vi håber vil) Rita og hvem de i øvrigt gerne vil have med, til at foreslå arrangementer etc 
der kan fundraise til projektet. Line er tovholder. 

Når vi kender udfaldet af ansøgningen kommunikeres det ud. 

 

 

 

3. Kommune og Politikere 
- Kommune Plan 21 & Landdistrikts politikken, Johannes 
- Budget 2022, Viggo & Johannes 
- Kommunalvalg og Ejer Bjerges roll, Alle 

Johannes redegjorde kort om, at Landdistriktspolitikken er enstemmigt vedtaget i Byrådet. Hvad der 
evt er ændret i Kpl21 ved vi ikke endnu, men vi kan konstatere, at byrådets fokuspunkter vedr. Ejer 
Bjerge omfatter bl.a.Ejer Bavnehøj og de to udstykninger på Kattrupvej og syd for byen. ”På Toppen” 
er ikke nævnt, og det er nok også for tidligt at præsentere det som et fokuspunkt for det samlede by-
råd. 

Viggo redegjorde fra budgettet: Landsbypuljen fortsætter, men meget reduceret: 500.000 i 22 og en 
Million om året herefter. Johannes beder LandsbyForum om at kommentere dette overfor byrådet. 
Vedrørende almennyttige boliger er Ejer Bjerge ikke med i næste 4-årige periode, men er nu officielt 
nævnt som en mulighed efter 2025. Johannes og Viggo tager kontakt til Erling Weber, SAB. 

LandsbyForum har inviteret til vælgermøde om Landsbyer på Veng Skole d. 25.10 kl 19. Vi afholder ik-
ke selv et møde, men opfordrer til at rigtig mange tager til Veng. 

Karin sætter plakaten herom på FB og gør samtidig de lokale kandidater til byrådsvalget opmærksom 
på, at de er velkomne til at komme med indlæg på vores FB-side. 

4. MagasinetEjer Bjerge, Jens 

Med udgangpunkt i nogle kommentarer fra generalforsamlingen, bl.a. om den lange produktionstid, 
havde bestyrelsen en drøftelse af mulige ændringer. 

Jens indkalder samtlige interessenter til et møde d. 7. eller 8.11. 

Johannes og andre lovede at få fat i lignende blade fra bl.a. Gl.Ry og give Jens dem til inspiration 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. 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  
- Bladets fremtid (se punkt 6.) 

Punktet nåede vi ikke, kommer på næste gang. 
 

6. Eventuelt 

Orientering& dialog 

Næste møde d. 25.11. k l 19.30. Morten indkalder 

Referent:  Johannes 


