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Til Bestyrelsen 
 

25. september 2022 

 

Bestyrelsesmøde - Referat 
Møde dato, tid og sted:den 22.september2022, 19:00 – 22:00 i Landsbyordningen 

Tilstede: Viggo Rasmusen, Flemming Mølgaard,Jesper Stoltenberg, Karin Toftegaard og Morten Rose Vil-
holm 

Afbud:Ea La Cour Søborg og Jens Huusmann 

Mødets punkter 

1. Godkendelse af dagsorden, 5 min; 
Godkendt 
 

2. Bestyrelsen,15 min; 
Vi supplerer os med en person mere i bestyrelsen, da vi mangler en suppleant  – spørger forsam-
lingen på medlemsmødet på mandag, om det er i orden. 
Morten Vilholm holder som formand og som en del af lokalrådet på grund af manglende tid.  
På næste bestyrelsesmøde tager bestyrelsen stilling til en ny konstituering. 
 

3. Forberedelse af emner til kommende møde med medlemmer, 90 min; 
Der er ca. 20 tilmeldte. 
Vi har følgende emner på programmet, hvor vi så vidt mulig ikke kun ønsker at informere vores 
medlemmer men også at indgå i en dialog med dem. De ansvarlige sørger selv for slides mv. 

a. Fremtidig struktur og 5 års fejring – Morten 
b. Magasinet Ejer Bjerge – nye tiltag og deadlines– Karin og Jens 
c. Kalenderen på hjemmesiden - Flemming 
d. Ejer Bjerge Crew – Jesper 
e. På Toppen – Viggo/Flemming 

Vi spørger forsamlingen om navne på relevante folk til processen med arkitekten fra Kein-
gart. Den finder sted den 23. november kl. 17-20 på skolen. 

f. Mødestedsprojekterne Indledning og den samlede økonomi v/Viggo og Jens 
Fremlæggelse af status  

i. Tebstrup  – Morten 
ii. Ris   – Jens 
iii. Ejer   – Flemming 
iv. Tåning  – Viggo 
v. Byporte  – Morten &Karin 

Vi viser de tre forslag til byportene – Hvilke en der vælges afgøres af en afstemning. Forslagene 
kan ses ved Brugsen, og afstemningen løber kun i en uge. Den bliver både elektronisk på Face-
book, men også fysisk på sedler, der kan lægges i en postkasse.Præmien er en flaske gin. 

4. Landsbyklynger - Flemming og Viggo - 20 min;Viggo& Flemming 

Hovedpunkter fra netværksmøde om Landsbyklynger  
Punktet blev udsat til næste møde. 
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5. Aktiviteter til indsamling af midler,20 min; 

Vi arbejder videre med muligheden for at sælge fyrværkeri til nytår. Det er et forslag at opstille 
container på Basses jord. Den koster ca. 5000,- at leje. Så betingelsen er, at vi kan få lov til det 
samt at der kan skaffes mandskab til udlevering af det forhåndsbestilte fyrværkeri. 

Frø – ideen med at lave frøposer tror vi ikke på at vi kan finde mandskab til, så ideen bliver sendt 
videre til andre. 

Hal fest – RTI har lavet en aftale med to virksomheder om underskudsgaranti, når man holder hal-
fest den 25. februar med Bamses venner med Stig Rossen og vennerne. Overskud fra halballet går 
til På toppen. 

Næste år kan lokalrådet stå for en vinbar til traktortrækket. Det mangles. 

6. Fastsættelse af næste møde i rækken, 5 min; 
Næste møde holdes efter mødet med arkitekten den 23. november. 
 
 

7. Eventuelt 

 

For referat 
Flemming Mølgaard 

 
 
 


