
Dagsorden d.08-11-2017
Mødet afholdes ved Christian kl.19.30

1. Godkendelse af referat/siden sidst
Indvielsen af alléen gik godt, og folk var tilfredse.
Indflyttergaver bliver stadig godt modtaget.

2. Opdatering på økonomien – regning Holts
Mangler regning fra Helle kro og Kvikly, Christian tager fat i dem.
Manglende betalinger far foreningskonto: Holts. Christian sender regning til Elisabeth

3. Kontostand:
 Opsparing: 33.357,25 
 Foreningskonto: 127.151,22

Penge gået ind fra byfesten: 4.897,38

4. Opdatering igangværende projekter/nye projekter

a. Arbejdsgrupper/udviklingsmøde– Merethe har sendt regning, og den er 
sendt videre til Niels Top.  Referater fra de forskellige arbejdsgrupper sendes
til Merethe 
Kulturudvalget: Snakket om forskellige ting. Starter med det nemme. Starte
med at lægge ting på hjemmesiden med QR-koder. Er igangsat.
Har snakket om frysehuset. Planen er indtil videre at bevare det som 
frysehus, men bruge det til infocenter/andre formål. Planlagt.
Flere billeder på Google. Christian tager den med Niels.
Natur- og stiudvalg: Arbejder målrettet med stier. Har været rundt og 
inspicere nuværende stier, og har påbegyndt kortlægning. Undersøger 
muligheder for at genetablere ”glemte” stier.

b. Vælgermøde torsdag
Det bliver afviklet helt af sig selv. Vi pointerer at vi holder borgerforeningens interesser og 
politik adskilt fremadrettet.

c. Juleræsfest + juletræ + julelys
Christian kontakte Hans Carl ang.stort juletræ. Ellen spørg Bent ang. juletræ til 
forsamlingshus. Juletræet sættes op d.24 kl.15. Christian kontakte Peter Bundgaard. Regin 
og Carsten hjælper også.
Juletræsfest:Christian kontakter forsamlingshus ang. Første søndag i advent.
Ellen Trip snakker med præsten. Elisbeth's morfar er julemand. Ellen spørger sin mor ang. 
Justus' julemandskostume. 
Elisabeth sørger for slikposer. Bente spiller op til dans og måske Christian

d. Midler til græsslåmaskine/trimmer



e. Skilt grenplads
Evt. med pictogrammer på det gamle Høkkerskilt. Genoptages efter generalforsamling.

f. Generalforsamling
Afholdes d.24 januar kl.19.00 på kroen. Bente spørges ang. flyer med året 
der gik/indbydelse. Årets Højster kåres til generalforsamlingen. Joan Jensen 
kåres som vinder af fotokonkurrencen

5.
 Evt. - Ålespisning: Elisabeth har snakket med Kim fiskemand. Han vil gerne være 

med. Billetter kan sælges via Provinsbyer. Christian foreslå forsamlingshuset at 
afholde det.

 Skal vi indgive en klage til Teknisk forvaltning ang. huset der har fjerne 
vegetationen helt ned til vandet.
◦ Årets Højster kåres til generalforsamlingen 2019
◦ Tilbud på mindestenen er modtaget. Afleveres til Bente.

6. Næste møde


