Referat fra bestyrelsesmøde.
Tidspunkt: Mandag d. 29 januar 2018 kl. 19.00
Sted: Buen 6
1. Valg af referent: Kristian Wichmann skriver og udsender referatet.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer: En kort bordet rundt,
følgende deltog i mødet: Kristian Wichmann, Christian Sørensen, Sune
Fenshøj, Jens Madsen, Carsten Thidemann, Torben Pedersen og
Claus Forup
3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet fra mødet d. 11
september 2017, blev godkendt uden bemærkninger.
4. Aktiviteter i 2018 (hvilke og hvornår):
• Affalds indsamling: Danmarks Naturfrednigsforening afholder saml
affald dag d. 22. april 2018. Kristian Wichmann er tovholder.
• Loppemarked: Kristian Wichmann spørger Annie om hun tænker at
arrangere loppemarked i 2018
• Arbejdsdag: Vi prøver at kombinere affaldsindsamlingen med
arbejdsdag. Jens Madsen er tovholder på de praktiske arbejder, forslag
til ting der skal udføres er: Bålplads, beskæring af træ, rydning af grene
der er henkastet på grunden.
• Sommerfest: Vi prøverat gøre det til et Sct. Hans arrangement lørdag
d. 23 juni 2018. Nærmere om arrangementet aftales på senere møde.
• Udflugt/grill aften, vi prøverat arrangere et tur til Egholm Museum, med
efter følgende fælles spisning lørdag d. 18. august 2018. Torben
Pedersen kontakter Egholm, øvrigt aftales på senere møde.
• Generalforsamling: Vi sigter på at holde generalforsamling torsdag d.
8. november. Kristian Wichmann kontakter Jørgen om lån af lokalet.
Sune Fenshøj kontakter Historisk Forening om de kan lave et indslag
over temaet Lyngerup under 2. verdeskrig.
• Juletræstænding: Lørdag d. 1. december, detaljer aftales på senere
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møde.
• Andet: Se Udflugt/grill aften.
5. Hjertestarter (defibrillator), status/noget nyt: Kristian Wichmann spørger
Annie om status.
6. Generelt for området (Lokalplaner, broforbindelse, politisager) er der
nogen der ved noget: Generel snak om broen og tilhørende
vejforbindelser.
7. Næste møde: Afholdes d. 19. marts 2018 kl 19 hos Carsten
Thidemann, Mejerigårdsvej 21.
8. Eventuelt: Sune efterlyste muligheder for vandre ture i omegnen af
Lyngerup, vi talte om trampestiens fremtidige forløb. Sune vil gerne
undersøge nuværende og fremtidige muligheder for vandre stier i
området.
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