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Referat for bestyrelsesmøde23. november 2022 kl. 20-22 
Afbud fra Ea pga. af skolefest i Virring 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2. Opsamling af På Toppen - tidsplan, strategi og kommunikation  
God proces og god energi med 18 deltagere. 
Der blev svaret på dilemmaer, og man forholdt sig til tre forskellige scenarier. 
Keingart tegner på et nyt forslag, og der inviteres til en ny omgang i januar – måske 
vi skal have en med fra Skytteforeningen og en fra Hylke. Viggo aftaler dato med 
Flemming Overgaard fra Keingart.  
Der står ikke noget i det kommende Ejer Bjerge blad om ”På toppen”, men det skal 
på hjemmesiden og Facebook, også fordi det skal bruges til at promovere halballet 
den 25. februar. Viggo tagerkontakt til Karin om en artikel i Ugebladet og Østbirk 
avis.  
RTI vil kunne levere en del økonomi til projektet, men forventer også at få nye om-
klædningsrum, mere depotplads, fitness og multirum.  

3. Morten stopper som formand 
Bestyrelsen takkede Morten for den meget store indsats han har gjort for Ejer Bjerge 
de sidste 5 år. Viggo begrundede valget af gaven, der var den nyeste bog af Morten 
Albæk, med at sammenligne de to Mortener: Begge er skarpe, veltalende, vedhol-
dende og nordjyder. 
Morten trækker sig også fra nytår fra bestyrelsen i Landsbyfællesskabet. 
Morten vil meget gerne bruge den nødvendige tid for en overlevering af arbejdsopga-
verne. 
Vi skal have rettet oplysninger på hjemmeside og på mailadresserne. Viggo og Jesper 
modtager for fremtiden henvendelserne på info@ejerbjerge.dk 

4. Rekonstituering af bestyrelsen 
Viggo er fungerende formand indtil generalforsamlingen, hvor vi skal have fundet et 
par nye til bestyrelsen/suppleanter. Bestyrelsen lavede en liste over mulige kandida-
ter, der vil blive spurgt inden generalforsamlingen. 
Ea er formelt bestyrelsesmedlem indtil marts 
Vi skal tjekke om alle referater er lagt på nettet. 

5. Planlægning af generalforsamling i den 23. marts 2023 
En ide til indhold er, at projekt ”På toppen” bliver det centrale. Forslaget: Flemming 
Overgaard fra Keingart (via teams) fremlægger projektets ide, og at der bliver invite-
ret politikere og embedsmænd fra kommunen. 

6. Kort status på mødesteder i landsbyerne 
Tebstrup er afsluttet. Der mangler dog lige lidt detaljer for at gøre det helt færdigt – 
herunder hegn på modsat side af Brugsen. 

mailto:info@ejerbjerge.dk


 

2 
 

Tåning er godt igang med at projektere ved den gamle skole. Kommunen har finan-
sieret skelberigtigelse og er indstillet på at give en brugsaftale.  
Riis er endnu lidt uafklaret.  
Ejer. Her er en længere proces i gang for at få brugsret til Byjorden. Borgerne i Ejer 
har besluttet at opføre en bålhytte og en naturlegeplads, men ikke i første omgang et 
toilet. Landzonetilladelsen har været i nabohøring. Viggo afslutter høringen med en 
skrivelse til kommunen om beslutningen blandt borgerne. 
Skanderborg Kommune har krævet, at projekterne skal afsluttes inden nytår, men det 
har været umuligt, da kommunen selv har lange procedurer for at give tilladelse for 
opførelsen af mødestederne. Viggo skriver en begrundelse for dette til Skanderborg 
Kommune og beder om ekstra tid til gennemførelsen af projekterne.  

7. Byporte 
Vi har fået afslag fra Landsbypuljen på tilskud til fremstillingen af de nye byporte – 
porte som over 200 borgere har stemt på. Portene skal laves af bæredygtigt træ og 
er vejrbestandige.  
Afslag blev givet med den korte begrundelse, at byporte var en kommunal opgave. 
Normalt bliver ansøgerne kontaktet inden afslaget for at få en dialog om projektet, 
men det er ikke sket. Der var i år 750.000 kr. til uddeling i Landsbypuljen, men kun 
315.000 kr. er uddelt, selv om der var ansøgninger for 1,2 mio. kr. fordelt på 13 an-
søgninger. De afsatte midler bliver altså ikke brugt. Noget tyder på, at der bliver sagt 
for meget nej og for lidt ja. Der er således en fare for, at bevillingen fremover til 
landsbyprojekter vil blive beskåret. 
Viggo udarbejder et officielt klagebrev.  

8. Diverse: 
- Ejer Bjerge bladet kommer primo december med ny redaktør men med det samme 
lay-out. Der er en meget kort produktionstid. 
- Ejer Bjerge Crew – Jesper sender mails ud til crew for at få indsigt i deres kompe-
tencer og interesser i at hjælpe med konkrete projekter, så man fremover kan kon-
takte folk direkte, når der er en fælles opgave. 
Der bliver ikke noget fyrværkerisalg i år, da ikke ret mange gav tilsagn om at være 
med til at udlevere fyrværkeri.  
- Halbal 25. februar 2023.  
Der er pt. solgt ca. 220 billetter, men nu går den store annoncering i gang. 
 

For referat: Flemming Mølgaard 25. november 2022 


