Ejer Bjerge Lokalråd og styregruppemøder
2018
10.1. Ejer Bjerge styregruppe
Borgermødet nærmer sig d. 23. januar, og jeg håber I kan afse tid til et planlægningsmøde
(med kort varsel) på onsdag d. 10/1 kl. 19:00 i Stalden.

Dagsorden vil se ud som følger:
1. Opfølgning på Inspirationsmødet på rådhuset d. 9/1
Morten orienterede fra mødet. Stor anerkendelse af Ejer Bjergesarbejde.
2. Planlægning af Borgermødet, herunder fordeling af opgaver
Opgaverne i forbindelse med mødet blev fordelt.

15.2.Ejer Bjerge Styregruppe.
TILSTEDE Bjarne (Team Ris), Jens H. (Brugsen), Morten Vilholm (Skolebestyrelsen), Kathrine
(Skolebestyrelsen), Jens Ulrik (EBV), Johannes (konsulent), Kurt Basse (Erhverv), Karin Toftegaard (Tåning),
Jesper Bavngaard (Tebstrup) EKSTRA REFERAT Jens Ulrik Østergaard
Dagsorden
1) Evaluering og opsamling på borgermødet 2) Kategorisering og fordeling af ideer på de tre
arbejdsgrupper 3) Revideret tidsplan og plan for drøftelse af ideer med kommunen 4) Eventuelt
Referat
Ad 1: Der er stort sammenfald mellem de ideer der fremkom på borgermødet og JBJ’s bud på hvad der bliver
behov for i fremtidens landsbyer. JBJ: Der skal 800-1000 husstande til at understøtte en
dagligvareforretning. Det udgør en risikofaktor hvis Brugsens situation forværres og giver postyr under den
kommende markedsføringskampagne. Der er basis for at styregruppen diskuterer Brugsen på et særskilt
møde. På borgermødet blev der udtrykt et tydeligt mandat til at Ejer Bjerge gruppen fortsætter arbejdet i
retning af øget tilflytning og et sundt foreningsliv. Det bemærkedes at der var ganske få forældre til
børnefamilier tilstede på B mødet. I Ejer Bjerge gruppen skønnes det på at selv borgmesteren henviser til
Ejer Bjerge som den rigtige model for fremgang. Leder i kommunens byplanafdeling henviser positivt til
måden hvor på man i Hylke anvender en tre-benet finansieringsmodel hvor man dels selv indsamler midler,
søger fonde og beder kommunen om resten.
Ad 2: Kathrine har kategoriseret ideerne efter Markedsføring, Kultur/natur samt Bolig/udstykning. Se
vedhæftede ’ideer fra borgermødet’.

Ad 3: Kommunen har udmeldt fristen for indsendelse af ideer til 1/6 2018. Vi har behov for at mødes med
administrationen forinden for at vende ideer. Der anmodes om et møde med Bente Hornbæk i starten af
april med kopi til Lisbeth Binderup. Johannes laver udkast til brev og Morten afsender. Hvad vil vi tale med
kommunen om på april mødet? – følgende plan: a) Mulighed for nybyggeri/udstykninger (lokalplaner),
skriverkarl=Jesper • flere bolig kategorier • færre restriktioner b) Renovering af bybilledet (kommunalt
tilskud), skriverkarl=Johannes • opkøb/nedrivning af gamle boliger • etablering af torv • alléer c) Byporte fælles udtryk (kommunalt tilskud), skriverkarl=Morten d) Støjværn v. motorvej (kommune/vejdirektorat),
skriverkarl=Johannes • støjmålinger, vvm g) Infrastruktur, skriverkarl=Jens H. • sikker skolevej • offentlig
transport Mere konkrete spørgsmål kan gå i retning af: Rekreative områder så som vandresti i mellem
toppene og naturlegeplads. Fælles hjemmekontor. Kreaturlaug (måske var det ikke et spørgsmål til K, men
blot en uddybning af hvad det dækker over) Send en dagsorden til Bente inden mødet med hvad vi gerne vil
nå omkring. Ud over punkterne til april mødet skal en gennemarbejdet plan for 1/6 desuden omfatte
punkterne: e) Kultur & Foreningsliv f) Natur
Ad 4: Jens Ulrik deltager ved inspirations- og informationsmøde ’Trafikken i din landsby’ i Alling ved Laven
d. 1. marts som afholdes af Landsbysamvirket. Morten og Jens Ulrik besøger Veng Borgerforening d. 20.
februar for at fortælle om hvordan vi griber opgaven an i Ejer Bjerge.

Bilag til pkt 1:
”Ideer fra borgermøde i Ejer Bjerge tirsdag d. 23 januar 2018

1. Hvad er det bedste ved Ejer Bjerge (Tebstrup, Ris, Ejer, Tåning og Horndrup)?
• Tæt på alting – overskuelighed • Man kan nå mange arbejdspladser i Østjylland/Midtjylland • E45
tilgængelighed nord/syd • Skøn og brugbar natur • Højt til loftet • Smørhul • Godt drikkevand • Mange
muligheder for aktiviteter – rigt foreningsliv • Indkøbsmulighed – benzin, pizzeria, Brugsen •
Mangfoldighed • Naboskab • Velkommen – åbenhed • Samlet institutionsplads med vuggestue og
børnehave • Landsbyordningen – alt under et tag, derfor trygt og nemt skift imellem vuggestue børnehave –skole • Valgmuligheder i forhold til pasningsmuligheder • Skolebus • Godt samarbejde i de
seks vandværker • Sogne (fælles præst) • Tæt på kammerater og skole • Tryghed og nærvær (alle kender
hinanden) • Tillid De ting der går igen blandt besvarelserne er især: Naturen og E45 – altså Ejer Bjerges
beliggenhed, Landsbyordningen som samlet institution, samt trygheden ved at bo i et lille samfund.
Styregruppemøde i Lokalrådet for Ejer Bjerge
2. Hvordan kan vi gøre området mere attraktivt for os selv og for tilflyttere? (Jeg har delt ideerne en smule
op for at gøre det mere overskueligt, men mange af dem kan selvfølgelig placeres flere steder).
Kultur og natur - Foreningsliv og aktiviteter:
• Forsamlingshuset som aktivitet - større opbakning til lokale arrangementer • Forbedring af områdets
forsamlingshuse • Jagtforeningen – hele familiearrangementer over en weekend – for at få større
tilslutning • Saml de forskellige foreninger i arrangementer – lav fx ”Store foreningsdag” • Tilbud i forhold
til RTI – fx fitnesscenter • Fælles byfest for og i alle byerne • Sct. Hans på Ejer Bavnehøj • Koncerter på Ejer
Bavnehøj • Bedre info om arrangementer • Mere ungdomsliv – fx arrangementer for ungdom plus familie
fra Skanderborg og omegn til aktiviteter i området/i hallen eller lign. (skaber også fokus på området udefra)
• Bedre kommunikation/information omkring aktiviteter til alle de små byer, fx fast spalte i
Lokalavisen/Østbirk avis • Bedre koordinering af aktiviteter i hallen • Styrk Landsbyordningen så den står

endnu stærkere • Godt med vuggestue –men hvad kan den tilbyde? • Elektronisk udendørstavle ved
Landsbyordningen • Landsbyordningen som et ”borgerhus” - fx med lokal bibliotek, børneforestillinger,
musikarrangementer etc. • Mere kunst/kultur • Saml kunstnere i området –fællesevents • Markedsplads
med salg af lokale grønsager, kød osv. en gang om måneden • Loppemarked • Mere moderne udbud i
Brugsen • Skaterpark • Halbal hvert andet/tredje år
Natur: • Flere muligheder for at bruge naturen • Stisystemer - fx til Skanderborg (ride/cykle/gå) • Vandresti
imellem: Ejer Bavnehøj – møllehøj – Ydingskovhøj • Shelters – bedre synliggørelse af eksisterende •
Legeplads • Adgang til Tebstrup sø – gerne plads med bord, bænke og bademulighed, samt fugletårn •
Naturlegepladser - med fx bålsted og shelter • Kanoudlejning ved Tåning å • Lodsejere kunne være mere
åbne overfor færden • Sti med små oaser rundt om ”mosen” i Ris • Udnyttelse af den gamle
traktortrækbane ved Dalskoven (det er RTI´s) • Gangsti ved Yding Skovhøj • Crossbane • ”Off pist” løberute
og mountainbike rute • Legeplads på Ejer Bavnehøj Boliger, udstykninger, transport, lokalplan •
Seniorboliger – med fokus på brug af folks ressourcer • Politisk indflydelse på lokalplaner – med nybyggeri
målrettet børnefamilier • Nye udstykninger – fx storparceller • Frie rammer for udstykninger • Lejeboliger
• Bedre offentlig transport/nytænkt busforbindelser • Lydmur/skærme i forhold til E45 (støj øges med det
3. spor) • Renovering af forsamlingshuse, både inde og ude • Hensyn til industri/erhvervsvirksomhed i
byplanlægningen • Lokale arbejdspladser - fælles hjemmekontor/hus
• Byforskønnelse – førstehåndsindtrykket er vigtigt • Forbedringsplan for ”dårlige huse” • Pulje til
byfornyelse samt påbud til private om ”at gøre noget• Nedrivning af skæmmende huse • Kreaturlaug –
afgræsning på arealer omring byerne • Byporte • Fælleskørsel/transport – fx ”Go more” • Infrastruktur cykelsti fra Tåning, Ejer med mere til Landsbyordningen (til skolebørn) • Alternative huse fx økohuse •
Boligforeninger • Udstillingshuse med synlig kontaktmulighed Markedsføring af Ejer Bjerge/tilflytning: •
Opsøge tilflyttere • Kontaktperson for tilflyttere • Markedsføring langs E45 • Informationsfolder til
tilflyttere • Naturfolder for turister/besøgende i området • Filter til Snapchat, Instragram •
Dronefremvisning i området
• Velkomstpakke til tilflyttere • Introtur til golfklubben/foreninger • Slå på navnet ”Ejer Bjerge” •
Undersøge hvorfor folk vælger at flytte hertil - og flytte herfra • Ejer Bjerge kunne deltage i DHL-stafet for
at markedsføre området • Velkomstfolder • Skab kontakt til boligselskaber – fx i forhold til attraktive
lejeboliger • Historiefortælling og byvandringer i området De ideer der især går igen er: Udnyttelse af
naturen (Tebstrup sø, oaser i naturen, stisystemer, legepladser, shelters osv.), samling af arrangementer og
overskuelig info om samme, flere udstykninger med attraktiv placering, samt vigtigheden af at tilflyttere
bliver taget godt imod.

4.4.Generalforsamling TOP-NU
Generalforsamlingen begyndte med en kort præsentation af de fremmødte deltagerne

1.
2.
3.
4.

Valg afdirigent
Formandensberetning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomneforslag
• Vedtægtsændringer
5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse afbudget
7. Valg afformand
8. Valg af kasserer og sekretær samt1.suppleant
9. Valg af 2.revisor og 1.revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad 1: Niels Poulsgaard blev valgt som dirigent – NP indledte med kort at gøre rede for, hvorfor
generalforsamlingen var skubbet til primo april, i stedet for, som det ellers fremgår af vedtægterne, i marts.
Forklaringen accepteret.
Ad 2: Formanden berettede om et stille år – eller et år ligesom de andre. Der er kommet tre nye
medlemmer – cykelklubben, Tåning Jagtforening og Brugsen (igen).
En stor tak til Margit Aagaard for et stort arbejde mht. at skaffe annoncører.
Året har dog budt på et bump på vejen: Post Danmark har firedoblet deres pris for uddeling af bladet – og
der skal findes en ny løsning på udførelsen af opgaven.
Med hensyn til vores lokale og kulturelle engagement, har vi indledt et tættere samarbejde med det nye
initiativ, Ejer Bjerge. Vi vægter fra bestyrelsens side – ikke at arbejde parallelt, men at lægge kræfterne
sammen. Derfor har vi et forslag til vedtægtsændringer, til behandling på denne generalforsamling.
Ad 3: Regnskabet gennemgået og forklaret. Ingen spørgsmål.
Ad 4: Debat og ændringsforslag under gennemgang af forslag til vedtægtsændringer. Et par opklarende
formuleringsændringer.
I forbindelse med § 2 stk. 2 løftede Finn Kobberø et muligt sammenstød mellem Tebstrup Borgerforening
og Paraplyorganisationen ”Ejer Bjerge” (Tidl.Top.nu) som bindeleddet mellem lokalområdet og kommunen.
Redaktionens – med de foreslåede justeringer - forslag til vedtægtsændringer, herunder ændring af navn –
fra ”Top.nu” til ”Ejer Bjerge” énstemmigt vedtaget.
Herefter ny dagsorden – i henhold til vedtægtsændringer:
Ad 5: Kontingent fortsat 200 kr. pr forening – vedtaget.
Ad 6: Budgettet gennemgået. Forslag til ændring: der var stemning for at afsætte 10.000 af overskuddet til
udvikling af ” Ejer Bjerge”, men også at bestyrelsen bør arbejde på at skaffe andre indtægter end igennem
bladet.
Mht. posten: udbringning af bladet – Line Frederiksen foreslog, skolen 6. klasse kan varetage udbringningen
mod at få beløb til deres lejrskole
Ad 7: ny bestyrelse: Finn Kobberø (valgt i 2017), Jens Huusmann, Johannes Flensted, Viggo Rasmussen,
Morten Vibholm – 1. suppleant: Bjarne Møller og 2. suppleant: Katrine Dyrvig

Ad 8: Lars Clausen blev genvalgt som revisor og Ole Svinding blev valgt som ny revisor. Line Eriksen blev
valgt som revisor suppleant.

Ad 9: Evt. – kaffe og kage

16.4. Ejer Bjerge styregruppe
1. Information om den “nye” forening Ejer Bjerge – Morten
Morten orienterede bl. Om konstitueringen i bestyrelsen
2. Organisation og aktiviteter i Ejer Bjerge – Alle
Alle refererede fra deres respektive grupper
3. Opfølgning på mødet med Kommunen og næste skridt for at blive klar med oplag til
den 1. juni - Jesper/Johannes
1. Viggo og Jesper kigger på mulige emner til fagpersoner, der indenfor en ramme på
20.000 + moms (kassereren var i helt usædvanligt gavmildt hjørne) kan lave en pjece,
der som udgangspunkt kan bruges som bilag til henvendelse til kommunen vedr.
planprocessen og efterfølgende udvides til generel marketing-pjece.
Vi forventer, at de bliver enige senest onsdag d,25.4.
2. En del skriver brødtekst til brug for pjecen. Denne tekst gennemskrives
efterfølgende af Karin (håber vi) så den får et fælles præg og således kan stå til
rådighed for arkitekt/landskabsarkitekt, som Viggo og Jesper finder.
Følgende emner skrives af følgende personer:
(Vi skal huske at pjecen beskriver vores visioner og de gode ting ved området.
problemerne i forhold til plan etc tages op i en følgeskrivelse til kommunen)
Natur: Jens Ulrik
Trafik: Jens
Landsbyordningen, daginstitutionerne og skolen: Carsten
Byudvikling etc: Jesper og Johannes
Ejer Bjerge - Fælles udtryk: Morten
Visionen (skal komme først): Morten
Foreningsliv: Bjarne
Brugsen: Jens
Kirken/stalden: Niels
4. Opfølgning på ansøgning til landsbypuljen – Jens
Vi har søgt 175.000.
5. Status fra kommunikation gruppen –karin
Karin orienterede
6. Status fra foreningsgruppen – Bjarne
Bjarne orienterede om bestræbelserne på at nå fælles fodslag om kalender
7. Eventuelt
:

Indlæggene sendes senest d. 25.4. til hele kredsen til kommentering - indenfor maks 3
dage.
herefter sendes indlæggene inkl. kommentarer til Karin.
Den endelige version skal gerne være klar til drøftelse med den udvalgte
arkitekt/landskabsarkitekt senest d. 3.5.
Morten indkalder til møde, når det er nødvendigt.

14.5. Styregruppemøde
Dagsorden
1. Gennemgang og finpudsning af tekst til Visionspapir

25-31.6. Mailkorrespondance med beslutning om Visionsplan
og ledsagebrev.
Styregruppen besluttede efter en række korrektioner at vedtage både følgebrev samt
visionsplan og sende det til Skanderborg kommune.
Visionsplanen udgør herefter det overordnede arbejdsredskab.

29.5. Styregruppemøde
1. Gennemgang af endeligt udkast til ansøgning om ændring af kommunal plane jfr. ønske fra
kommunen - Johannes, Jesper & Morten
Følgebrevet godkendt
2. Præsentation af pjecen – Viggo
Visionsplanen blev godkendt
3. Opdatering på arbejdet i samarbejdsgruppen – Bjarne
Orienteringen blev taget til efterretning. Styregruppen ser gerne, at projekt fælles kalender
Kan realiseres snarest muligt
4. Opdatering på arbejdet i kommunikationsgruppen – Karin
Orienteringen taget til efterretning – godt arbejde!
5. Forslag til tidsplan med bla. opfølgning på ansøgning - Johannes & Morten
Det besluttedes, at Visionsplanen er det centrale arbejdsredskab for undergrupper og
styregruppe.
Der følges op på alle relevante punkter.
6. Evt.Som altid: god bred snak om mangt og meget

29.8. Styregruppemøde

Dagsorden:
1. Opdatering på møder med politikere -> hvad er næste skridt i forhold til vore forslag
til kommunalplans ændring? - Morten & Johannes
Vi laver en formel henvendelse til planafdelingen vedrørende
udbygningsmuligheder
2. Opdatering på E45 – Johannes
Høringssvar er afsendt til Vejdirektoratet efter borgermødet. Vi følger op på det
senere på året.
3. Opdatering på helhedsplan Ejer Bavnehøj - Jens Ulrik og Viggo
Jens Ulrik og Viggo præsenterede det meget flotte arbejde, der var opnået, samt
præsenterede ideer til senere projekter
4. Opdatering fra sammenhold og samarbejde gruppen -> har vi en model til årshjul
og kalender på plads? - Bjarne & Rita
Bjarne og Rita orienterede. Kalenderen er ikke på plads endnu.
5. Opdatering på udgivelsen af magasinet Ejer Bjerge -> Er holdet til fremtidige
udgivelser på plads? – Jens
Jens orienterede – alt vel!
6. Skanderborgs Byråds udviklings politik 2018-2022 og evt. afgivelse af høringssvar
(deadline 30 aug.) – Viggo
Johannes og Viggo udarbejder høringssvar
7. Nye aktiviteter - Ide præsenteres af nedenfor nævnte og diskuteres herefter i plenum
a. Skriv til kommunen i fældeskab med øvrige landsbyer -> hvorfor og med
hvem? – Johannes
Forslag om at skrive til byrådet på vegne af så mange landsbyer som muligt for at sikre, at
der bliver afsat penge til landsbyprojekter. Det blev vedtaget. Johannes retten
henvendelse til de øvrige landsbyer, der har meldt ind i landsbyrunden
b. Markedsførings plan herunder bosætings kampagne og åben landsby ->
forslag præsenteres og diskuteres - Karin, Katrine og Morten
Noter til kommunikationsstrategi/markedsføringsplan Ejer Bjerge
Bosætningskampagne for Ejer Bjerge
Mål: Flere tilflyttere til området
Delmål: Synlighed, indadtil og udadtil, åbent hus event til påske.
Hvem/hvad: tilflyttere
Hvordan: Byggeherre, ejendomsmæglere, uddannelsesinstitutioner, online reklamer og
kampagner (Facebook og Instagram).
Hvornår: Åbent hus event til påske/forår (online bosætningskampagner allerede med
opstart
september og fremadrettet).
Målgruppe (prioriteret rækkefølge):
1) Børnefamilierne og førstegangskøbere
2) Seniorer (det ældre segment, som fx søger ud af byen, og som ønsker at flytte tættere
på
naturen.)
Opgaver:
- Kontakt lodsejere, og påbegynd dialog

- Kontakt ejendomsmæglerne, og påbegynd dialog (Home, EDC, Nybolig, Danbolig,
Robinhus,
Realmæglerne, JohnFrandsen).
- Kontakt bygherre, og påbegynd dialog (M&amp;K, Uldumhuse, Beneehuse,
LasseLarsenhuse,
K2huse, Milton, Huscompagniet, Hybelhuse, PrebenJørgensen, John A. Laursen,
Eurodanhuse).
- Start online reklamer og kampagner (Instagramprofil, Instagramreklamer/kampagner,
Facebookreklamer/kampagner) – Kathrine og Karin
Fordelt på tidslinje:
September: Kontakt bygherre, mæglere og lodsejere, samt indkalde til dialogmøde.
Fødselsdag Ejer Bjerge 18/9, Instagramkampagne opstart, Facebookkampagne opstart,
nyheder hjemmeside.
Oktober: Afholdelse af afklaringsmøder med bygherre, afklaringsmøde mæglere,
afklaringsmøde lodsejere, nyheder hjemmeside.
Kathrine Volder Dyrvig 26-08-2018
Side 2 af 3
November: samle indhold/input fra samarbejdspartnere, udarbejd materiale, nyheder
hjemmeside.
December: nyheder hjememside
Januar: Dato for Åbent hus fastsættes, udarbejdelse af invitationer, koordinering af event,
kampagne osv. nyheder hjemmeside.
Februar: Deadline for materiale, eventkoordinering, invitationer (både online og fysisk
materiale), nyheder hjemmeside.
Marts/April: Bosætningskampagne/åbent hus event (obs: kan foreningernes dag være en
del
af åbent hus event?), nyheder hjemmeside.
Derudover kører arbejdet med hjemmesidens nyheder og andet fortsat sideløbende som
vigtigt element, der støtter op om bosætningskampagnen og som del af den overordnede
markedsføringsplan. 
Foreløbig oversigt over kommende nyheder på Ejerbjerge.dk (Karin og Kathrine)
August:
- Præstegårdsstien
- Skolestart
- Første nummer af magasinet EjerBjerge
- Indvielsesfest præstegårdsstien

September:
- Lokalrådet Ejer Bjerges 1 års fødselsdag, herunder præsentation af cases med
ambassadørfamilierne fra området samt lokalrådets arbejde indtil nu og fremadrettet.
(Denne
nyhed vil vi også forsøge at sælge til så mange eksterne medier som muligt.)
- Bjergløbet
Kathrine Volder Dyrvig 26-08-2018
Side 3 af 3
- RTI sæsonstart
- Fodboldstart
Oktober:
- Babyboom
- Barnevognstræf
- Landsbyordningens vuggestue kan fejre 1års fødselsdag med ”fuldt hus”
November:
- Den lokale skolebus
- med flere
Udfordringer:
- Kommunikationsarbejdet er en af de største opgaver for Ejer Bjerge, derfor har vi brug
for
flere hænder i kommunikationsgruppen, og helst ikke trække kræfterne fra dem vi allerede
har i spil.
- Budget til online kampagner på Facebook og Instagram (Facebook-sponsorater,
Instagramsponsorater)
c. Bibeholdes af Bus rute 117 -> hvorfor og hvordan? – Johannes
Johannes orienterede om arbejdet med at bevare så meget som muligt af trafikken. Else
og Marianne trækker et kæmpelæs, og vi ser ud til at få et rimeligt resultat
d. Bolig forum -> hvad, hvorfor og hvordan? - Jens Ulrik
Forslag om at vi repræsenteres på boligforum drøftedes. Skal undersøges nærmere
e. Ældre (senior) netværk -> hvad og hvorfor? – Morten
Behovet for et seniornetværk synes oplagt – vi tænker videre
f. Opstart af projekt beskrevet i visions plan -> Projekt omkring brugsen? Johannes & Morten
Johannes og Morten redegjorde for tankerne om projekt ved brugsen. Der tales med de
berørte naboer.

2019

17.1. Referat Styregruppemøde

Referat
1) Borgermøde - agenda
a. Velkomst, Morten
b. Fællessang, måske børnekor eller HOT Koret, Jens Ulrik spørger Lene Gudnason
c. Jørgen Gaarde, 15-20min
d. Spørgetid
e. Fællessang
f. Morten, Forklare om tiltag i det forgangne år, kæde sammen med sidste års borgermøde,
referere til skrivelsen der ledsager visionsplanen, gør det klart at folk naturligvis inddrages
inden noget konkret iværksættes, nævn ansøgningen til midler om byfornyelse, nævn at vi
har bedt om almennyttige boliger, find de gamle ideer/plancher og lav slide med ring om
de ting der er iværksat. Spørg bankfolket om skriveredskaber.
i. Kommunikation: Morten laver powerpoint.
ii. Praktisk: Hele gruppen mødes kl. 18:00, mænderne sætter borde op, plancher og
post-it på alle borde, kaffe+the+vand fra RTI eller Brugsen.
iii. Slagteriget leverer pindemadder/hapsere. Plan B er hjemmebag.
g. Fællessang
Andet
i. Opfordring til at folk skriver sig på en rådighedsliste til når der skal udføres
konkrete opgaver.
ii. Kommunikation: Lav en event på FB der reklamerer for borgermødet.
iii. Bo fra Brugsen skal have 10min taletid.
iv. Slagteriget skal have 20min taletid om hvordan man bliver Danmarks Bedste
Slagter.
2) Generalforsamling
a. Indkaldelse udsendt til medlemmerne d. 14/1 2019
b. Dirigent: Bjarne spørger Flemming Møldrup, ellers Poul Aagaard.
c. Beretning: formelt – hvordan har vi organiseret os, bladet udkommer som det skal og
lokalrådet arbejder. Bladet omdeles af 5-6 klasserne.
d. Regnskab: Jens færdiggør udkast til budget. Sidepris foreslås sat op fra 1000kr til 1100kr pr
side. Kontingent foreslås sat op fra 200kr til 400kr årligt.
e. Valg:
i. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Morten og Johannes genopstiller begge. Finn
genopstiller formentlig ikke. Morten hører Jonas Olsen om han vil indgå i
bestyrelsen.
ii. 2 suppleanter er på valg hvert år: Kathrine og Bjarne genopstiller begge.
iii. Ole Jahn Svinding og Lars Clausen er på valg som revisorer.
iv. Line Eriksen er på valg som revisorsuppleant.
f. Praktisk: Jens H får fat i stemmesedler.
3) Ansøgninger /fonde
a. Kommunen forventes at fastsætte retningslinjer for uddeling af midler fra
Landdistrikspuljen d. 24/1 hvorefter det formelt skal vedtages af byrådet.

4)

5)

6)

7)

b. Vi har brug for en fundraising gruppe med en ansøgningsstrategi for hvad der er rigtigt af
gøre hvornår og hvordan.
c. Emner til fundraising gruppen: Viggo, Morten og Johannes.
Byfornyelse
a. Diskussion om der pt. er et behov for gruppen for byfornyelse.
b. Johannes forhører sig hos kommunen om hvilke lodsejere der har indsendt forslag til
udstykning/bebyggelse.
c. Ny gruppe bestående af Johannes, Viggo, Kurt og John A.
i. Se hvor meget videre man kan nå med Brugsen projektet.
d. I øvrigt gode ideer til forskønnelse ved hjælp af simple midler som blomsterkummer og et
team af opryddere. På borgermødet kan vi opfordre til at folk melder sig til denne særskilte
gruppe.
e. Vedr. almennyttige boliger, så kan det vise sig vanskeligt at finde en egnet grund som også
passer i pris og placering.
Kommunikation
a. Hjemmesiden kører og er opdateret.
b. Facebook siden ligeså, nu med 670 følgere.
c. Flere tiltag i forbindelse med bosætningskampagnen.
d. Åben Landsby d. 18/5, 3-4 timers varighed.
i. Hellere lidt men godt.
ii. Åbning af MTB teknikspor.
iii. Invitation af MTB klubber og skolebørn.
iv. Guidet tur på Præstegårdsstien.
v. Book telt til d. 18/5 i tilfælde af dårligt vejr.
vi. Ide: måske entrér med Benedikte til guidet tur.
e. Markedsføring på Facebook.
i. Der skal bruges en fast FB side til kampagne brug, det er ikke nok med den
nuværende FB gruppe.
ii. Man kan lave annoncer der linker direkte til hjemmesiden.
iii. Kathrine informerer om mulighederne i øvrigt på FB.
iv. Annoncering skal ses som en kontinuerlig aktivitet.
f. Næste møde d. 13/2
Samarbejde
a. Fælleskalenderen samles og opdateres og kommer helst på hjemmesiden.
b. Listen over erhvervsdrivende er opdateret og findes nu på hjemmesiden.
c. HoldSport er droppet igen.
d. MTB teknik-spor spås at stå færdig ret præcist d. 18/5.
e. Opfording på borgermødet til at hjælpe i Samarbejdsgruppen.
f. Næste møde i uge 5.
Nye projekter
a. Opfordring på borgermødet til at samle en gruppe for ældreaktivitet.
i. Johannes kigger gamle plancher igennem og skriver et par ord til borgermødet.
b. Realdania og landsbyklynger:
i. Ideen må diskuteres i fundraising gruppen.
c. Diskussion: Hvad bliver der af forsamlingshusene?
i. Kan man forstille sig at Tebstrup og Tåning forsamlingshuse opgiver bygningerne og
starter noget i fællesskab et andet sted evt. i forbindelse med Landsbyordningen.
ii. Kan man få indflydelse på og påvirke renoveringen af præstegården således at det
skaber nye muligheder for fællesskab. Møde om præstegården d. 4/2 indkaldt af
menighedsrådet.

5.2. 2019
Referat fra generalforsamling Ejer bjerge.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Formanden Morten Vilholm Rose bød velkommen og foreslog Carsten Bojsen. Han
blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, ogdet var forsamlingen enig i.
2. Formandens beretning. Se vedlagte. Beretningen blev godkendt enstemmigt.
3. Regnskabsaflæggelse. Kassereren Jens Christian Huusmann gennemgik regnskabet, der
blevenstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget nogen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet pr. forening fra 200
kr. pr år til 400 kr. Dette blev godkendt.
7. Godkendelse af budget.
Kassereren fremlagde forslag til budget for 2019, der indeholdt
ovennævnte stigning i kontingent samt en forhøjelse af prisen pr side i magasinet ”Ejer
Bjerge” fra1000 kr til 1100 kr. Budgettet inklusive forhøjelserne blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Morten Rose Vilholm (villig til genvalg),
JohannesFlensted-Jensen (villig til genvalg) samt Finn Kobberø, der ikke ønskede genvalg.
Morten Rose Vilholm og Johannes Flensted-Jensen blev genvalgt. Som nyt medlem valgtes
Flemming Mølgård, Ejer.
8. Valg af 2 suppleanter.
Bjarne møller og Kathrine Dyrvig var begge på valg og blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Ole Svinding og Lars Clausen blev genvalgt som revisorer.
Line Østergård Eriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.
10. Evt.
Jens Huusmann takkede Margit Aagård for hendes mangeårige arbejde som
annoncesælger forbladet.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde en afløser for Margit.
Referent: Johannes Flensted-Jensen
Bilag: Formandens beretning
•

På sidste genera forsamling blev lokalrådet Ejer Bjerge stiftet.
Det er lokalrådets formål at arbejde på vejen af foreningerne og ikke mindst borgerne i området.
• Vi har i det seneste år oplevet en stor opbakning og støtte fra alle sider og det er vi utrolig
glade for og vi agter at fortsætte vort arbejde som en paraplyorganisation medat inddrage
alle foreninger og borgere for at varetage deres interesser.

•

Der arbejdes i lokalrådet med en række arbejdsgrupper
• Egns- og Byfornyelse
• Sammenhold og samarbejde
• Markedsføring og kommunikation
• Bladudvalget

•

Alle arbejdsgrupper har deres område at varetage og udvikle. “Ledelsen” fra hver at
arbejdsgrupperne samles med bestyrelsesmedlemmerne i det vi betegner som “styregruppen”,
hvor status og nyt tiltage fremlægges, diskuteres og hvis nødvendig besluttes

•

Lokalrådet har desværre mistet et medlem “vuggestuen Evigglad” som har lukket ned for
aktiviteten i området. Udover dette har der ikke været nogle ændringer i medlemsantallet.

•

Der er det seneste år udgivet tre eksemplar af vort Magasinet (Ejer Bjerge) med redaktionschef
Anna Krista og det næste nummer er pt at blive sammensat. Omdelingen af Magasinet bliver
håndteret af 5 & 6. Kl. På LBO, og de tjener på den måde et bidrag til deres lejertur.

•

Som lige præsentere på borgermødet så har Lokal rådets arbejdsgrupper arbejdet med mange
aktiviteter det seneste år og selv om jeg ikke ønsker at gentage mig selv dog vil jeg fremhæve
arbejdet med:
• Høringssvar til kommuneplans ændring
• Vision planen
• Hørings svag om udvidelsen af E45
• Præstegårdsstien
• Hjemmeside, facebook, instagram
• Ambassadørfamilier
• Mæglermøde
• Kampen for bevarelsen af 107ér
• Ansøgning om penge hos Trafik-bygge-og boligstyrelsens forsøgspulje
• Ansøgning om Almennyttige boliger i samarbejde med Skanderborg andelsboligforening
• Samlet landsbyerne omkring kommentar til budget om nødvendig støtte til udvikling af disse
i det nye budget

•

Der er stadig mange opgaver foran os for at opnå at bliver et attraktive sted at bosætte sig og
fortsat have et sundt foreningsmiljø.

•

For at opnå det så har vi behov for foreningernes og borgernes fortsatte opbakning og meget gerne
sammen med det også nogle flere hænder.

•

Nogle af de opgaver der står nært for er:
• Bosætningskampagnen
• Fælles kalender
• Færre arrangementer men flere fælles arrangementer imellem foreningerne
• Fortsat markedsføring af området
• Nyt MTB spor
• Cross fint område
• Fælles genkendelighed byerne imellem
• Byforskønnelse
• Øge udbuddet af varierede boligformer

•

Denne store aktivitet er også grunden til at i vil blive præsentere for et budget med et med et
muligt underskud i 2019 og dermed gør et mindre indhug i foreningen egenkapital. Underskuddet
kan muligvis undgås afhængig af muligheden for sponsorer og tilskud fra fonde.

Bilag: Post-it ideer fra Borgermødet.
Post-it fra Borgermøde
Forslag, der ikke kræver anlæg mm.
Deltage i Boligmesse i Aarhus ---------- --------------------------Johannes undersøger
Info app om Ejer Bjerge---------------------------------------------afventer
Lokal stednavneapp---------------------------------------------------afventer
Mere kommunikation, flere standere-----------------------------tages op senere
Kirkekoncerter med kendte kunstnere----------------------------styregruppen/menighedsråd
Mere samarbejde/sammenhæng med Hylke--------------------Lokalrådet (Morten)
Fortælle unge om egnens historie----------------------------------Johannes og ældregruppe
En Nationaldag for Ejer Bjerge---------------------------------------Line (foreningernes dag?)
Gourmetvandreture m madpakker----------------------------------afventer
Mere skiltning om, hvor Ejer Bjerge er------------------------------Byudviklingsgruppen
Hylke skoles børn til EB-skolen----------------------------------------Lokalrådet (Morten)
Forslag, der kræver anlæg el.lign.
Hundeskov------------------------------------------------------------------Menighedsrådet via Morten
Toilet ved
Præstegårdsstien--------------------------------------------------------Menighedrådet via Morten
Tree-top Walking- og anvendelse i øvrigtaf Dalskoven---------Undersøges senere af Line RTI
Bademulighed i Tebstrup Sø--------------------------------------------Byudviklingsgruppen
Ridestier, Tammestrup---------------------------------------------------Tages evt op senere
Byporte og genkendelighed---------------------------------------------Byudviklingsgruppen
Motionscenter--------------------------------------------------------------Line, Carsten, Morten
Fælles udendørs sauna ved søen---------------------------------------Byudviklingsgruppen (for koldt!)
Hundeposestandere (Præstegårdssti og Hundeskov)-------------Menighedsrådet via Morten
Sti rundt om Rismose og Tebstrup Sø---------------------------------Byudviklingsgruppen (muligvis)

Vandresti fra EB til Yding Skovhøj---------------------------------------Byudviklingsgruppen
Cykelstier mellem landsbyerne-------------------------------------------Byudviklingsgruppen
Spændende legeplads ved Ejer bavnehøj--------------------------------Viggo

1.4. Styregruppemøde.
1. Kort opfølgning på borgermøde og generalforsamling den 5. feb - Alle (dialog)
Borgermødet og generalforsamlingen blev drøftet. Der var enighed om, at begge dele havde
været gode, og at opbakningen til Lokalrådets arbejde er stor.
2. Forsamlingshuset fremtid og Ejer Bjerges rolle - Morten (info, dialog, beslutning)
Lokalrådet kan ikke blande sig i en intern diskussion i en forening. Hvis Lokalrådets hjælp eller
råd ønskes, gives det. Forsamlingshuset har bedt os undersøge om der principielt var noget i
vejen for at funktionen kunne flytte til LBO. Det var der iflg direktør Jesper Simonsen ikke, og
dette er meddelt Forsamlingshusets bestyrelse
3. Åben landsby (info, dialog og mulig beslutning)
Det beslyttedes at gennemføre arrangementet som planlagt.
a. Opdatering fra kommunikationsgruppen
Orienteringen fra kommunikationsgruppen om dens arbejde, der meget har handlet om Åben
Landsby blev taget til efterretning
b. Opdatering fra foreningsgruppen
Orienteringen blev taget til efterretning. Der arbejdes stadig på at finde en løsning på fælles
kalender
4. Opdatering fra By og egnsfornyelses gruppen
Gruppen fremlagde, hvad de arbejdede med, særligt med fokus på mulighederne for at få
flere udstykningsmuligheder. Arbejdet er sejt og langsomt, og vi må se i øjnene, at ikke alle
ønsker kan blive opfyldt.
a. Opdatering på ansøgninger til fonde og puljer.
Viggo redegjorde for de muligheder, vi har og de fonde og puljer, vi har søgt
b. udstykninger, lodsejere og almennyttige boliger
se pkt 4. Der er desværre ikke afsat penge til almennyttige boliger i Tebstrup i kommunens
budget. Vi arbejder på sagen
c. Samarbejde om udvikling af området
Morten redegjorde for møder med menighedsrådet om koordinering af udviklingen.
Menighedsrådet er meget positive overfor et samarbejde
d. Forskønnelse af byerne
Vi arbejder videre med planerne om at søge landsbyerne forskønnet bl.a. ved hjælp af fælles
arkitektonisk træk, oprydnings- forskønnelseshold af frivillige samt etablering af byporte.
5. Opdatering fra kommunikationsgruppen
Der blev orienteret om gruppens arbejde.

b. Hjemmeside, nyheder og sociale medier
6. Opdatering fra foreningsgruppen
a. Fælles kalender og koordinering: arbejdet skrider langsomt frem, lidt uenighed om valg
af platform
b. MTB –teknikbane:Vil være klar til Åben Landsby
c. øvrige aktiviteter
7. Nye projekter (info, dialog og mulig beslutning)
a. Hvordan får vi engageret den ældre del af befolkningen?
Vigtigheden af at engagere de ældre blev understreget. Der fremkom en række forslag,
som vi vil arbejde videre med.
8. Evt.

27.5. Referat af møde med Skanderborg kommune.
Nedenfor et kort mødereferat fra vores møde den 27. maj 2019
Deltagere
Morten Rose Vilholm, Ejer Bjerge
Johannes Flensted-Jensen, Ejer Bjerge
Viggo Rasmussen, Ejer Bjerge
Inger Juul, Skanderborg Kommune
Pernille Helmer, Skanderborg Kommune
Formål
Dialog om de ønsker til arealudlæg, som er indsendt eller alternativer vurderet af
administrationen , forud for at administrationen fremsender indledende anbefalinger til
Økonomiudvalget.
Referat
Inger Juul, planlægger:
”Tebstrup: Hele byen er omfattet af særlige grundvandsinteresser, der gør det vanskeligt
at byudvikle. Derudover er der et eksisterende, stort arealudlæg vest for byen, som ”låser”
for nye arealudlæg ift. statens interesse i at mindske det samlede arealudlæg til byformål.
Området er påvirket af støj fra motorvejen.
Såfremt der skal udlægges nye arealer, vil det dermed kræve, at det eksisterende udlagte
areal indskrænkes tilsvarende.
Der er ansøgt om udlæg mod nord, vest for Horsensvej, hvor der også er landskabelige
hensyn at varetage, ligesom terrænet vurderes at være svært at udnytte. Det er
umiddelbart ikke vores holdning, at disse arealer er velegnede til byudvikling. Arealerne
nærmest Horsensvej vil endvidere være påvirket af vejtrafikstøj.

Der er også ansøgt på et areal mod nord, øst for Horsensvej. Arealet er smalt, og
forventes i høj grad at være påvirket af vejtrafikstøj.
I supplerede med et areal øst for Kattrupvej, som vi vil besigtige i den kommende uge.
Vi vil anbefale Økonomiudvalget, at der kan arbejdes videre med et areal mod syd, vest for
Horsensvej. I gjorde os i den forbindelse opmærksom på, at ejeren af arealet har
tilkendegivet, at han er interesseret i at udvikle området. Udlæg af areal her vil i så fald
kræve, at det nuværende arealudlæg mod vest indskrænkes.
I fastholder, at udlæg af areal mod nord – evt. i et mindre omfang end ansøgt - vil være
positivt for byens udvikling. Vi har lovet at drøfte det igen, og eventuelt lade det være op til
byrådet at beslutte, hvorvidt det skal indgå i det videre arbejde.
Ejer: Der er et udlagt areal, som ikke er udnyttet. Ejeren af arealet er interesseret i at
udstykke. Dermed vurderes der ikke at være behov for yderligere arealudlæg.
Ris: Der er en lille ”lomme”, som ikke i dag indgår i landsbyafgrænsningen. I oplyste, at
ejeren er interesseret i at udstykke, og umiddelbart ville inddragelse af arealet være
naturligt i forhold til den eksisterende udpegning. Vi vil besigtige det i den kommende uge,
før vi foretager en endelig anbefaling til Byrådet.
Tåning:
Vi vil anbefale Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med det trekantede areal mellem
Horndrupvej og Nedergårdsvej for at se om hele eller dele af arealet kan indgå i et
kommuneplantillæg. Hvilket I nikkede til.
Horndrup:
Horndrup er ikke omfattet af landsbyafgrænsning og vi har derfor ikke set på
udviklingsmuligheder der. Hvilket I nikkede til.
Tebstrup Parkvej:
Vi lovede at komme med en tilbagemelding på om lokalplanen for Tebstrup Parkvej evt.
kan ændres i forhold til vejadgang. Vi nærlæser eksisterende lokalplan og besigtiger
området i den kommende uge.
Med venlig hilsen
INGER JUUL”

19.8. møde med sponsorgruppe
Kære institutioner, foreninger og udvalgsfolk i Ejer Bjerge

Hverdagen er begyndt igen efter en dejlig sommer, som blandt andet bød på den gode nyhed, at vi
i Ejer Bjerge har fået 175.000 kr. fra Landsbypuljen i Skanderborg Kommune.

Med afsæt i denne gode nyhed er det derfor på tide, at vi indkalder jer til et informationsmøde.

På mødet giver vi en status på arbejdet i Ejer Bjerge, og vi dykker ned i det konkrete arbejde i
foreningsgruppen, kommunikationsgruppen og by- og egnsfornyelsesgruppen. Desuden løfter vi
sløret for de foreløbige projektplaner for brugen af de 175.000 kr.Det er projekter, der vil styrke
Ejer Bjerge i tråd med visionsplanen, og det er projekter, hvor vi blandt andet får brug for både
sparring, ideer og hænder fra jer. Endelig vil vi på mødet informere jer om planerne for at søge
yderligere penge fra andre fonde til arbejdet med helhedsplanen.

Det glæder vi os rigtig meget til – og vi håber derfor at se dig/jer mandag den 19. august kl. 19:30 i
Stalden.

Bedste hilsner

Lokalrådet Ejer Bjerge

4.11. Styregruppemøde
1.Status fra egns-og byfornyelsesgruppen
- Ansøgning til Realdania - Viggo

Ingen svar, 37 ansøgninger behandlet af DGI, afgørelserne er truffet og svar kommer om 2 dage.
Vi ved at de 7 dale i Skanderborg har søgt.
Uanset svaret så tager vi et møde med Kristian, Line og Carsten. - Morten
Johannes tager med Line til Idrætsrådet om Haludvidelser i Skanderborg
Viggo tager til møde den. 12. Dec med Primus Motor om Hal udvidelser - Line bliver inviteret.

2. Status på implementering af projekter i de enkelte byer - Johannes
+ Beslutning i forhold til realisering af projekt ved brugsen

Der har være talt med de enkelte byer. Vi afventer ansøgning ved Realdania som kan være
medfinansiering med kommunale midler. Alle positive samtaler i de enkelte byer. Eneste projekt
med udfordring er projektet ved Brugsen. Her er forskellige ideer i diskussioner lige fra nyt

rækværk til balkon og nedgang til sti mod. Jesper og Ingrid er ikke for nogle af ideerne. Det bliver
aftalt at Morten tager en snak med dem.Styregruppen anbefaler at projektet gennemføres.
29.11.Tilføjelse: Efter at Morten har snakket med dem har lokalrådet via mail besluttet, at projektet
gennemføres

+ Hundeskov

Hundeskoven er blevet godkendt af provstiet og Menighedsrådet kan frit disponere over hele
præstegårdens område. John A. Ønsker at plante skov som kompensation, da han et andet sted I
Kommune ønsker at nedlægge en fredskov.
Skanderborg kommune søger efter et område hvor der kan anlægge et trail center - et møde sted
for forskellige aktiviteter i naturen (MTB, Trail run, Hiking, mv ). Skanderborg kommune vil gerne
lave det på Sletten men grundet nabo protester bliver det ikke. Vi forhører os om status og holder
tæt kontakt til Menighedsrådet i forhold til udnyttelse af området - Morten

3. Øvrige ansøgninger ved fonde - Viggo
Vi afventer svar på Realdania.

+ Skaterramper ved LBO

Marcus fra Ris har ønsket at ansøge Idrætsrådet om midler til skater- og løbehjuls ramper. Vi har
rådet til at vi afventer og skaber en helheds plan for LBO-området. Vi vil forsøge at identificere
nogle forældre, der ønsker at gøre noget for de lidt ældre unge og skabe en arbejdsgruppe Morten. Det kunne være en fordel at mødes med Idrætsrådet om vores ideer med LBO og øvrige
områder i Ejer Bjerg for at få sparring og opbakning. - Afventer Realdania
Det er altid på eget ansvar at bruge div. Baner, men god praksiser at skrive et skilt med “på eget
ansvar”, men det skal dog vedligeholdes.
- Kommuneplan og ØK-beslutning ang. mulige udstykninger - Johannes
Vi er glade for de udstykninger der er lagt op til at vi får, men håber på flest mulige i forhold til de
forstående undersøgelser kommunen nu foretager.

- Relation til kommunen - Morten

Der holdes tæt kontakt til Jesper Simonsen og Lisbeth Binderup - Morten

4. Status fra kommunikationsgruppen - Karin
- Nyheds flow

Kommunikationsgruppen tager ansvar for nyheder, da der ikke kommer så meget ind

- aktiviteter

Der er sat gang i boost af nyheder på fb igen. Forventes at bruges ca. 2000,-DKK resten af året

- årlig budget til fortsat aktivitet:

Der er behov for et budget til alm. drift i kommunikationsgruppen. (Web hosting, oneDrive, fbboost,
div. Tryksager, mv). Det blev godkendt, at vi hvert år vil tilstræbe at afsætte 10.000,- DKK til dette
formål.
Kan infoland fra landsbyklynger være en løsning som vi kan anvende?
Kost 1200,- om året. Det vil kræve at vi skal flytte hjemme side. Se evt. Filskov.infoland.dk dette
kan indeholde kalender funktion og flere hjemmesider fra de forskellige foreninger og institutioner.
Flemming undersøger forenings gruppens indstilling til dette, hvorefter vi laver et fælles møde
med kommunikationsgruppen om muligheder.

-Markedsførings video

Der var en positiv opfattelse af de videoer, som var lavet fro andre områder. Vi inviterer AD Media
til et møde for at forstå konceptet yderligere. - Morten

5. Status fra forenings-og sammenholdsgruppen - Flemming
- Web system
Infoland se ovenfor.

- Aktiviteter

Vil undersøge muligheden for at lave et større arrangement i foråret omkring, sportsfest, majmarkedet, foreningernes dag. mv. for at øge volumen. Det er dog en forudsætning at RTI og
Brugsen er med på ideen.
Kommer til at arbejde med velkomst pakkens indhold. Aftale nærmere med
kommunikationsgruppen om promovering. Flemming

6. Øvrige forhold i området
•

Ejer Bavnehøjs venner opdatering
Den 5 November er der en sympati demonstration på EjerBavnehøj for Radio24/7.
Der bliver en landsby konference på ry højskole september 2020 og vi er involveret primært via
Johannes.
Der vil den 19. og20. juni 2020 blive afholdt et sangarrangeret der involverer skolen og en række
kor. På dagen der bliver uropførelse et musikstykke som led i Genforeningsarrangementet.
14 Juni vil der være en markering Genforenings stenen på Ejer Bavnehøj.

Magasinet Ejer Bjerge - Jens

Udkommer i næste uge, lidt forsinket grundet ekstraordinære ændringer i en af artiklerne.
Vi mangler fortsat en til at følge op på annoncer. - Pt er vi ok. - Jens

Brugsen - Jens

Derer fortsat udfordringer. Der er ansat en ny uddeler som starter 16 Dec. Han vil blive
præsenteret i det nye Magasinet. Der er blevet indsamlet 275T,- kroner
Flaske automaten er en udfordring.
Coop vil stadig have en Lokal Brugs.

Vuggestue udvidelse på LBO - Morten

Der kan udvides op til 6 pladser med en plads/mdr. fra 15 nov. 2019

Forsamlingshuset - Morten

Der er møde om mulighederne den 19. november og Morten deltager for at uddybe om det Ejer
Bjerge er blevet bedt om at undersøge i forhold til et evt. forsamlingshus i forbindelse med LBO
(eller på området) – Morten

Menighedsrådet - Morten
Outdoorcentre
Se ovenfor.

inddragelse af ny præst i arbejdet

Mads er på ikke pt ikke parat til at deltage ifølge af Niels P.

