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Henrik Møller     –    Anders Thomsen     –     Jesper Mølgaard      –      Laurids Nielsen      –     Hanne Simony 
 

Mødeleder Henrik Møller.      Referent Hanne. Afbud fra: Anders B Thomsen. 

 
1. Godkendelse af referat fra møde 11.05.2016 

Godkendt uden kommentarer 
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere. 
Nye beboere Kløverstien 28 – Laurids oplyser, at hus er udlejet i første omgang ½ år endnu. 
Der har været ytret ønske om fejning af veje. Bestyrelsen har besigtiget stierne og har 
vurderet at fejning i år er overflødig. 
Henrik har modtaget mail fra Finn Bay omkring muldvarpeproblem. I Oasen må vi ikke 
udlægge gift, opsatte fælder bliver fjernet, så vi har for nuværende ikke mulighed for at 
afhjælpe problemet. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og hvis fortsat negativ 
udvikling, vil professionel bekæmpelse blive overvejet. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren. 
Anders er forhindret i at deltage. Anders har orienteret Henrik om foreningens økonomi 
og alt er som vanlig. Reference vedhæftet mail. 
 

4. Ansøgning om støtte til indkøb af nye bord og bænke – Viborg Kommune 
Ansøgning skal indsendes inden 1. maj – vi er opmærksomme herpå for 2017. 
Henrik har på Viborg Kommune website set opslag om Fundraising for foreninger.  
Henrik vil sørge for at blive oprettet og få adgang til informationer. 
 

5. Finpudsning Sct. Hans Aften 
Henrik tilbyder at holde båltale.  Telt skal sættes op onsdag 22. juni – kun Henrik er 
forhindret.  

 
6. Orientering om Sommerfest 2016 – kroen er med på at køre sommerfesten 100% jf. 

tidligere fremsendt mail. 
Alex orienterer om at Birgittelyst Kro holder sommerfest i august. Information sendes til 
bestyrelse, som foranlediger tryk på bagside af Midsommervise til Sct. Hans, information i 
Landsbyposten, information på website og pr. mail til alle tilmeldte beboere. 

 
7. Viborg Landsbysammenslutning – skal vi bakke op jf. tidligere fremsendt mail? 

Enighed om at vi tilmelder os – Henrik sørger herfor. 
 

8. Landsbyposten – vi glimrer ved totalt fravært af meddelelser denne gang – hvordan 
får vi gang i meddelelserne igen? 
Vi skal gøre brug af dette forum. Bjarne vil gerne lave et oplæg til næste nummer – 
deadline 5. juli – landsbyposten@gmail.com.  
 

9. Lamper i Oasen 
Henrik har rundsendt information omtaget fra kommunen omkring dispensation for 
opsætning af lamper på gangsti gennem Rønnestien 1, 8800 Viborg, fra Rønnestien til 
busholdepladsen. Dispensation er gældende i 3 år frem og bestyrelsen arbejder videre 
med opgaven. Idé-udveksling peger på lamper monteret på natur-/granitsten. 
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10. Renovering og udvidelse af busskur – orientering 
Henrik har talt med tømrer om tilbud. I forhold til tilbud mangler vi ca. kr. 20.000 – 
Henrik undersøger, hvordan vi kan få løst opgaven indenfor vor budgetramme. 
 

11. Eventuelt. 
Bjarne spørger til parkering af lastvogn foran containere ved busskur. Chauffør gøres 
opmærksom på at det ikke er en parkeringsplads. 
Bjarne har rundsendt mail at ansøgningsfrist til hjertestarter fra Trygfonden er 1. 
september. Hjertestarter kræver strømtilslutning. 
Bjarne foreslår, at der opfordres til mere brug af Oasen til eksempelvis Halloween, 
Bytte-legetøj-dag og lignende. 
Evt. kan der oplyses hvorfor der flages – når man henvender sig til Laurids for flagning, 
opfordres man til at sende information om anledning til webmaster. 
Kort med anvisning til hvor man må gå med hund – Kristian og Hanne laver oplæg. 
Opråb omkring beskæring af træer langs veje bør gensendes. 

 
 
Næste møde: 10. august 2016 
 


