
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11.05.16 kl. 19.00 – Birgittelyst Kro. 

 

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

Ordstyrer: Henrik Møller Referent: Hanne Simony    Afbud fra: Bjarne Lefevre 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 05.04.2016 
Godkendt uden bemærkninger. Referat fra sidste møde er at se på website. 

 
2. Meddelelser, herunder nye beboere. 

Ingen nye beboere siden sidst. 
- Vende/parkeringspladser på stierne 
Henvendelse omkring parkering på vendepladser. Det påpeges at vendepladser for enden af stierne 
IKKE er til parkering, men alene til at vende på. 
- Rute 711 fartplan 
Kontakt til Midttrafik er forsøgt, men uden held. Sker der ugunstige ændringer i fartplan, tages 
kontakt til skole, som kan være mere tyngende i deres henvendelse. 
- Sommerfest 
Bruno Kirkebæk og Niels Jørn Hesselholt melder at de ingen henvendelser har fået. Hvad kan der 
gøres?  Kan Birgittelyst Kro evt. stå for arrangement? Henrik tager kontakt. 
Vandafledning 
Henvendelse fra beboer, at han har taget orientering fra generalforsamling til efterretning. 
Lygtepæl ved fodgængerovergang er udbedret. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren. 
Anders orienterede om regnskab. Udgift Kr. 6.000 til snerydning af budgetteret kr.35.000. 
Opkrævning for forplejning ved generalforsamling 2014 og 2015 endnu ikke modtaget – der er 
rykket herfor. I 2016 er bogført kr. 300 i kontorudgift – husk at sende bilag til Anders, hvis udgift. 

 
4. Busskur – redskabsrum. 

Hakon har overleveret tilbud, som Henrik følger op på og får konkret tilbud for pris og tidshorisont 
for. Laurids er kontaktperson og tovholder på projektudførelse.  

 
5. Gennemgang af information på website om: 

- Bestyrelsens opgaver og ansvar 
- Drejebog for henholdsvis Generalforsamling, Børne- og Ungdomsdag og Sct. Hans Fest. 
God information – er tænkt som et internt redskab og skal derfor ikke offentliggøres på website. 

 
6. Eventuelt. 

Børnedag genoptages. Budget kr. 3.000. Afholdes evt. 3. lørdag i august. Arrangement afholdes i 
Oasen uafhængigt af evt. sommerfest. Anders er tovholder, Jesper og Kristian er hjælpere. Henrik 
undersøger, hvilke aktiviteter han kan skaffe. Forslag om GPS-leg, legetøjsbytning, 
kæledyrskonkurrence.  
Sct. Hans Fest torsdag 23. juni. Grill klar fra kl. 18:00. Båltale kl. 20:45 – Midsommersang synges og 
bål tændes kl. 21:00. Ingen toiletvogn. Opgaver fordelt som følger: 
Laurids: bestiller telt, borde og stole. Kristian: grill og kul. Henrik: kontakter emne(r) til båltale, 
lydanlæg og snobrødsdej. Jesper: Heks. Hanne: Midsommersang.  
 
Regler for afbrænding af haveaffald præciseres på website – se Viborg kommune 
 
Næste møde: onsdag 15.06.16 kl.19:00 på Birgittelyst Kro 
Foreløbige punkter til næste møde:  Lys langs sti i Oasen.  Støtte til indkøb af nye borde og bænke, 
evt. til belysning. 

http://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Affald/Afbraending

