
 

Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening. 
 
  Alle mødt 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 20.15, Birgittelyst Kro. 

 
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 30.08.2017. 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere  
Lupinstien 9 er sat til salg. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren. 
Der er problemer med NETS – nogle rykkes unødigt og betaler dobbelt, andre betaler ikke men får ikke 
rykker. Når rykkere er gennemført, så aflægges ikke-medlemmer og endnu ikke erlagte besøg. 
 

4. Legedag 2017 – 22.10.17 og 29.10.17 
Tre møder er afholdt. Arbejdende udvalg er nedsat og der arbejdes for en god oplevelse. Der er desuden 
indhentet sponsorgaver til en tombola, som måske kan tiltrække voksne. Onsdag d. 18. oktober holdes 
sidste møde og her skal der tages beslutning omkring evt. telt. Kan Laurids hjælpe hermed? 
Aftale indgået med Inge Mader om Allehelgens aften 29.10.17 – program for denne dag tilsendes senere. 
 

5. Lys langs sti i Oasen. 
Forslag til belysning er at finde i Dropbox. Ca. udgift kr. 15.000 for lamper, leje af gravemaskine og eget 
arbejde. Kommune/Energi Viborg kontaktes for tilslutning til strøm og gerne med strømudtag i 
redskabsrum. Budget indeholder ikke udgift hertil. 
 

6. Kloakriste Lupinstien. 
2 stk. regnvandsriste er skiftet på Lupinstien. Henrik var omkring og se de nye den anden dag. Det er hammer go’ 
arbejde. Ros til Laurits for projektet. Tjek lige forskellen på de to fotos (før/efter). 

FØR    EFTER 
Henrik har været rundt i området og der er ikke andre riste i samme ringe tilstand – de to riste er derfor 
blevet skiftet.  
Kristian er ikke enig i denne beslutning, på grund af tidligere vedtagelse i bestyrelsen om, at ændringer af 
økonomisk art skal  vedtages på generalforsamlingen. 
 

7. Vinterbadeklub ved Hald Sø 

 
Der er ca. 85 medlemmer, men mangler sauna. Der er opnået 5 års tilladelse fra Naturstyrelsen og nu 
mangler blot tilladelse fra Viborg Kommune. Der er oprettet en FB-gruppe for medlemmer, hvor 
information kan findes. Medlemskab kr.150,-/p.a.. 



 
8. XL-tilbud til Birgittelyst 

 
Flot tiltag. Er at finde på FB. Silvan og 10-4 er også blevet spurgt, men bedste bud er kommet fra XL. 
 

9.  TrygFonden Førstehjælps-kursus 23.09.17 
21 deltog og det var fint at bruge Oasen hertil.  
 

10. Køb/Bytte/Salg dag i Oasen 23.09.17 
Nemt at sætte i gang. Der er plads til flere og måske større tilslutning hvis der er faste dage for lignende 
arrangement forår og efterår. Bedre annoncering. 
 

11. Kirkestien – henvendelse om fælles vedligeholdelse. 
Der tilstræbes en fælles henvendelse til kommune for at få udbedret de store huller på et stykke af stien. 
Mere herom senere. 
 

12. Emner til Landsbyposten. 
Information om: XL-byg, hjerteløber, førstehjælpskursus, Legedag, Køb/Bytte/salg dag, beskæring af træer 
ved veje. 
 

13. Oversigt over projekter og arbejdsopgaver i bestyrelsesåret 2017/2018. 
Gennemgået og tilrettet. 
 

14. Eventuelt. 
Renovation tømmer ikke sække i Oasen. Laurids kontakter Viborg renovation herom. 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt Landsbyposten – der arbejdes på at få redaktør til at fortsætte. 
Laurids har henvendt sig til Naturstyrelsen om ødelagte stier i Hald Ege.  

 
Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne. 
 
Næste møde onsdag 13.12.2017 kl. 18:00 på Birgittelyst Kro 

 
 
 

 
 
 

 

             Henrik Møller         Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony 


