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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00, Bøgestien 5.   
Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne. 

 
    Afbud fra: Kenneth  
 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet fra den 29.08.2018. 
Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser, herunder nye beboere. 
Lyngstien 5 nye beboere meddelt af tidligere beboere, men vi har ikke navne. Nye beboere er flyttet ind på 
Skovstien 1 (Laurids besøger) og Egestien 8 (Bjarne besøger). 
Kent, Bjarne og Hanne sætter sig ned og samkører lister, så vi fremover kun har én liste i Dropbox. 

 

3. Foreningens økonomi ved kassereren.  
Kent har udfærdiget restanceliste pr. 4/10-2018, hvor listen nu er nede på 15 ejendomme, der endnu ikke 
har betalt kontingent. Vi gennemgår listen. Rykkere er iflg. Kent udsendt i oktober 2018. 
Kent gennemgår status på regnskab. 
Kent har måske ide til, hvordan vi kan inddrive ”vejpenge” fra ikke-betalere. Kent gennemgår idé. 
Kent gennemgik budget og regnskab – der er ikke bemærkninger hertil, men til generalforsamling skal vi 
have redegørelse for punkterne Generalforsamling og Sct. Hans. 23 mangler fortsat at betale kontingent –
Kent udsender rykker medio oktober. Ny restanceliste på møde 12.12.18 - Henrik og Bjarne rykker igen.  
Kent har været i kontakt med Viborg kommune omkring opkrævning af betaling til vedligehold af vej – lov 
om privat vej. Kommunen kan kun være behjælpelig med et vejsyn og fordele udgifterne til vejens 
vedligehold, jf. privatvejsloven §45. Det vil medføre en udgift herfor. 
PDF ’Godt Naboskab’ sendes til alle beboere pr. mail. 

 

4. Legedag oktober. 
Vi er klar!! Bjarne og Henrik giver status på planlægningen af Legedagen. 
Lidt nyt i år: Birgittelyst Kro er sponsor på græskar. Græskar indgår som en aktivitet i Oasen og ved 
afslutning, går vi i samlet flok ned til kroen med græskarlygterne, som placeres ved kroen. Ellers er 
program som foregående år. Program sendes til alle med mail. 
 

5. Oasen og vejene.  
Laurits har fået tilbud på snerydning af vejene for vinteren 2018-2019 fra GP Entreprise – samme firma, 
som sidste vinter. Der er efterfølgende givet accept på tilbuddet. 
Laurids har fået tilbud. Henrik minder om at vi skal have sendt information ud om vedligehold af 
beplantning mod vej.  
 

6. Emner til Landsbyposten, Facebook og www.birgittelyst.info. 
Punktet ”Emner til Landsbyposten” hedder udvides til fremover at hedde ”Emner til Landbyposten, Facebook 
og www.birgittelyst.info”.  
Henrik har skrevet på FB om:  
-Reklame for Vinterbadelauget ved Hald Sø. 
-Hald’erne. 
-Reklame for frugthaven i Oasen 
-Renovering af Gangstien fra Fyrrestien til Tostrupvej. 

https://mail.danmatic.dk/owa/redir.aspx?C=YiYb-ktR6cre2GKpgi-1GZiGInTAM27xpokvqjYHI3vc4ftA-S3WCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.birgittelyst.info
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Frist for indlæg til Landsbyposten er 5. november: Legedag, Fakkeloptog, Julefrokost på kroen, vedligehold af 
beplantning. Karina efterlyser ideer til aktiviteter – eksempelvis julemarked. Omtale af snerydningsaftale. 
 

7. Lysprojekt. 
Aftalen er i hus. Kent giver et kort referat af mødet med Kommunen.  
Vi søger flere fonde om tilskud. 
Kent, Laurids og Hanne deltog i møde med kommunen i Oasen. Enighed om 4 lamper på stien (vores andel) 
og 1 lampe ved busholdeplads (kommunal). Strøm til bus- og redskabsskur er ikke en mulighed i dette 
tilbud. 
Referat af mail fra Kent sendes vedhæftet dette referat. 
Henrik undersøger via www.fonde.dk om vi kan få fondsmidler til at dække udgifter til etablering af lys, 
strømtilslutning til hjertestarter, strøm til bus- og redskabsskur. 
 

8. Møde på Kroen 2/10-2018 omkring ideudviklingsdag på Skytteholmen. 
Super møde! Jesper og Henrik giver et kort referat af mødet på Kroen med Naturstyrelsen og øv. Foreninger 
i området. 
Sten Bonne havde indkaldt foreninger i området til et møde om idéudvikling på Skytteholmen, som 
efterhånden er blevet slidt. 25 fremmødte blev delt op i 5 grupper med 5 forskellige poster i området – de 
5 grupper havde meget de samme forslag: bedre skiltning, rydning = bedre udsyn o.l.. Henrik laver omtale 
på FB. 
Måske en ide at grundejerforeningen har en båd på Hald Sø, som medlemmer kan leje i stil med trailere. 
 

9. Velkomstpakken. 
Velkomstbrochuren tilrettet. Oplysninger om rideklubben slettet, og der er foretaget yderligere små 
ændringer. 
Der puttes også lidt reklamemateriale/brochurer for henholdsvis Birgittelyst Kro og Margarita Wines i 
velkomstpakken. Byens to eneste ”forretninger”.  
Henrik vil opfordre beboere, som har materiale om aktiviteter, som kan komme med i velkomstpakken – 
omtale på FB. 
Kent foreslår at der printes kort til velkomstpakken, som viser stier i området, bademuligheder 
Skytteholmen m.m.. 
 

10. Eventuelt.  
Henvendelse fra Rønnestien 27 omkring etablering af overløb fra regnvandsfaskine til kloak. 
OBS.: Julefrokost på Kroen den 17/11 – Reklame for arrangement. 
Dato sidst i marts for generalforsamling fastholdes. 

 
Næste møde 12.12.2018 kl. 18:00 på Birgittelyst Kro 

 
 
  
 

 
  

             Henrik Møller         Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony  
 
 

http://www.fonde.dk/

