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Den nye bestyrelse samlet for konstituering. Bestyrelsesposter fordelt som følger: 
Formand: Henrik Møller 
Næstformand: Jesper S. Mølgaard 
Kasserer: Anders Thomsen 
Sekretær: Hanne Simony 
Vej- og snefoged smat Flagmand: Laurids Nielsen 
1. suppleant: Bjarne Lefevre 
2. suppleant: Kristian Johansen 

 
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 31.03.2016.  

Godkendt uden bemærkninger. Hanne sørger for underskrift fra Hakon og Sven Aage.  
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere.  
Nye beboere: på Lavendelstien 8 besøges af Laurids –  på Tostrupvej 10 besøges af Jesper.  
 
Henrik og Jesper aftaler møde med Hakon for overdragelse af igangværende opgaver. 
 
Forslag om offentliggørelse af referat af bestyrelsesmøder på birgittelyst.info, så alle kan følge 
med i aktiviteter blev drøftet og vedtaget.  
 
Strategi for information efterlyses. Foreningen har efterhånden mange nyhedskanaler: 
Birgittelyst.info, mail, Facebook, opslagstavle, Landsbyposten. Henrik, Bjarne, Hane og Ole 
Larsen udarbejder forslag til informationsdrejebog. 
 
Hjertestarter i Birgittelyst – Bjarne undersøger muligheder til næste møde. 
 
Der er stillet spørgsmål til bestyrelsen fra beboer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
På generalforsamling blev der efterlyst information om hvor man må gå med sin hund. Der er 
på birgittelyst.info information under pkt. ’Turforslag’. Til næste møde vil Kristian og Hanne 
undersøge om der er flere muligheder. 
 
Forsikringer? Foreningen har forsikring for Oasen/legeplads. Henrik undersøger til næste møde 
hvilke forsikringer foreningen er forpligtet til at have.  
 
Til næste møde skal vi alle have set på information vist på birgittelyst.info om bestyrelsens 
opgaver og ansvar.  
Bjarne opdaterer punkt ’Bestyrelse’. 
 
Til næste møde skal information på birgittelyst.info om drejebog for dels generalforsamling, 
børne- og ungdomsdag samt Sct. Hans Aften opdateres. Hanne sender forslag. 
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ll@adverties.eu vil gerne dele dette med dig fra Bolius.dk: 

"Hej bestyrelse Måske I kan bruge dette til noget - der plejer jo at være debat 
om snerydning på generalforsamlingen. Vh Lisbeth Skovstien 3" 

 
Hvem har ansvar for personskade på privat fællesvej, bør 

grundejerforeningen have forsikring? 
https://www.bolius.dk/hvem-har-ansvar-for-personskade-paa-privat-faellesvej-

boer-grundejerforeningen-have-forsikring-33102/ 

http://www.birgittelyst.info/Html/GB_Velkomst.htm
mailto:ll@adverties.eu
https://www.bolius.dk/hvem-har-ansvar-for-personskade-paa-privat-faellesvej-boer-grundejerforeningen-have-forsikring-33102/
https://www.bolius.dk/hvem-har-ansvar-for-personskade-paa-privat-faellesvej-boer-grundejerforeningen-have-forsikring-33102/
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Busplan for rute 711 er ikke brugervenlig. Hanne undersøger til næste møde om der kan 
ændres herpå. 
 
Laurids har fået en god pris for algehandling af tag af pavillon – opgaven er iværksat. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren. 
Anders orienterer at der foreløbig kun er brugt kr. 6.000 til snerydning.  
Hakon har talt med Viborg Kommune om etablering af lys langs stien gennem Oasen.  

 
4. Eventuelt  

Jesper sætter skilt op omkring hvornår der må lægges ved til Sct. Hans bål. 
 
Dato for kommende bestyrelsesmøder, som alle forsøges afholdt på Birgittelyst Kro med start 
kl. 19:00: 
Onsdag 11.05.16 
Onsdag 15.06.16 
Onsdag 10.08.16 
Onsdag 23.11.16 – julemøde 
Onsdag 11.01.17 
 
Henrik kontakter kro for aftale om bestyrelsesmøder. 
 
Ligeledes blev dato for generalforsamling fastsat til torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19:00 i Almind 
Forsamlingshus. Laurids aftaler med forsamlingshuset/idrætsforeningen. 
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