
Referat bestyrelsesmøde 07.09.2021 
Mødet blev holdt hos Niels kl. 19:30  

 
Inviterede: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Niels Koefoed, Kathrine Schmidt Johnsen, Jan Elgaard, 
Sigrid Sonne, Jette Sørensen, Mogens Kryger, Kim Byrialsen  
 
Afbud fra: Sigrid og Mogens 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst  
Kort orientering fra formanden (Niels) 
Dette er første møde i lokalrådet i år. Der er ikke meget at berette fordi vi ikke har kunne holde vores 
arrangementer som normalt. Men det har ikke ligget helt stille.  

- Jan har passet legeplads og hundeposer 
- Jan har ordnet hjertestarteren. Den manglede nyt batteri og så skal vi være obs på om skabet kan 

gå op og derved stå og hyle.  
- Flagale var oppe ved konfirmationen d. 5 september 
- Der har været gang i velkomstpakker hele tiden. Der er delt mange ud og Jette og Anne-Dorte skal 

snart afsted igen. 
- Vi er i gang med at lave ny låge til pumpehuset. 
- Der er planlagt fællesspisning torsdag d. 28 oktober. Kathrine sender invitation ud på mail og 

facebook. Jan søger for fysiske opslag. 
 
Orientering fra kasserer (Jan)  
Vi har et underskud på ca 20.000 kr i år. 
 
Der er nogle og 30 medlemmer, men mange er fra velkomstkurvene. Der er 13 betalende medlemmer. De 
medlemskaber vi sælger fra nu er for 2022, da vi er gået ind i nyt regnskabsår.  
 
Orientering fra Landsbyrådet (Niels)  
Der er møde d. 9 oktober. Der er kommet ny struktur, men mere om det når mødet har været afholdt. 
 
Vi fik afvist ansøgningen til køleskab til forsamlingshuset. Men vi har fået talt os varme, så vi kan sende den 
igen. Der er også købt ny fryser til forsamlingshuset, som også kan komme på ansøgningen. Den kostede ca 
10000, som vi deler med forsamlingshuset. 
 
Der er vælgermøde på nymarksskolen d. 12.10 og på hindsholsmskolen d. 26.10. 
 

 

2. Generalforsamling 
 
Dato: tirsdag d. 28 september kl 19:30 i forsamlingshuset. 
 



Kathrine stiller ikke op igen. Jette og Sigrid modtager genvalg.  
Vi snakket om mulige personer der kunne finde på at stille op. Kim vil evt gerne stille op stil bestyrelsen hvis 
det er lettere at finde en til suppleanterne. 
 
 
Kathrine laver invitation og sender ud på mail og facebook. Jan sørger for de fysiske opslag. 
 
 

3. Evt 
 
 


