
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. januar 19.30-21.00 
Tilstede: Viggo, Jens, Flemming og Ea 
Afbud fra Jesper 
 
1. Status ”På toppen”: 
Der var 17 deltagere på workshop 2 den 17. januar fra kl. 17-19.30, hvor Flemming Overgaard fra 
Keingard fremlagde et færdigt forslag til nye faciliteter og et nyt udtryk for Landsbyordningen. 
Deltagerne syntes meget godt om forslaget, som dækker rigtig mange af de ideer, som blev 
fremlagt på workshop 1 og blev samlet i DGIs rapport. Der var selvfølgelig nogle detaljer, som 
skulle justeres i forslaget. 
Flemming Overgaard justerer indretningsforslaget efter de kommentarer, der kom og sender et 
revideret forslag til Styregruppen, som høres på et teamsmøde sammen med Keingart, og det 
endelige forslag sendes til alle deltagere på de to workshops til en endelig høring med en uges 
respit. 
Næste step er at få kommunikeret forslaget til alle i Ejer Bjerge og til Skanderborg Kommune og 
dernæst arbejdet med fundraising og fortsætte med indsamling af midler i lokalområdet.  
 

2. Bladet 
Dejligt at se, at tidsplanen for deadline og udgivelsen holdt. 
Papirkvaliteten var ikke den samme, men den var rigtig fin alligevel 
Vi skal lære noget med proceduren med rækkefølgen på korrektur, osv. 
Det var planen at have en kalender i midten af bladet, der så kunne rives ud og hænges op. Vi 
mener ikke, at det nogensinde vil blive gjort, så det er en god ide at fortsætte med at have den på 
bagsiden og så reklamere endnu mere med den elektroniske kalender på ejerbjerge.dk. 
Redaktionsudvalget skal holde evalueringsmøde. 
 
3. Generalforsamlingen den 23. marts kl.19.00 
Flemming udarbejder en invitation, når de forskellige praktiske tiltag er gjort. Jens udsender 
invitationen efter den nyeste liste over vores medlemmer. Tilmelding senest søndagen før 
generalforsamlingen. 
Vi skal have et oplæg fra Keingart om ”På toppen” projektet 
Vi inviterer formanden for Idrætsrådet, for at høre deres mening om projektet. Flemming gør det.  
Viggo spørger Jens Ulrik Østergaard, om han vil være dirigent. 
Jens fremlægger regnskabet. 
Viggo laver udkast til beretning, og vi andre tilføjer, kommenterer og kommer med forslag. 
Vi skal have fundet mindst en kandidat til bestyrelsen og et par suppleanter.  
Ea sørger for at få booket festsalen 
Vi skal servere kaffe/kage, vand og øl 

4. Kort status på mødestederne 
Ejer: Der er givet landzonetilladelse til Byjorden. Kommunen overtager Byjorden ved en dommers 
tinglysning den 9. marts. Herefter udarbejdes en brugsaftale til Byjorden med Skanderborg 
Kommune. Og så kan vi gå i gang med opførelse af bålhytte og lege/træningsplads. 
 



Tåning: Der er udarbejdet en brugsaftale til stedet, hvor Tåningboerne kan samles i fremtiden ved 
siden af den gamle skole. 
I Riis er der møde med naboer til mødestedet den 18. januar. Hvis man får etableret et godt sted 
ved mosen, så vil skolen også bruge den. 
Der er udbetalt kr. 414.000 fra Nordea-fonden til projekterne. 
Der er reserveret to bålhytter til Ejer og Tåning hos en leverandør. 
 
5. LandsbyFællesskabet 
Hvordan bliver vi repræsenteret i fremtiden? 
Der er en ledig post i bestyrelsen. Hvem skal repræsentere os. Vi tager spørgsmålet op ved 
konstitueringen efter generalforsamlingen. 
 
6. Diverse 
Byskiltene – Viggo har skrevet indsigelse til Landbyfællesskabets afslag på vores ansøgning. 
 
Der er Halbal 25. februar i hallen. Der er pt. solgt ca. 450 billetter, men der kan være 600, så der er 
aftalt et reklamefremstød på Facebook, i Ugebladet mv. mellem Karin fra 
kommunikationsudvalget og Line, formand for RTI. Overskuddet går til projekt ”På toppen”. 

Skanderborg Kommune vil gerne opsætte kvashegn rundt om i landsbyerne. Landsbyordningen er 
helt sikkert interesseret. Ea arbejder videre med ideen. 
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