
                                                                                                                                          
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2018 kl. 18.00 på Birgittelyst Kro.  

Mødeleder og referent: Henrik. 

Afbud fra: Hanne.  

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet fra den 10.10.2018. 

 

2) Meddelelser, herunder nye beboere. 

Laurids har besøgt Skovstien 1 med velkomstpakke. 

Bjarne har besøgt Egestien 8 med velkomstpakke, som efterfølgende har sendt tilmelding. 

Hanne har korresponderet med nybygger på Birkestien 11 – klar til indmelding næste år, når 

byggeriet er færdigt. De bor indtil da til leje på Rosenstien. Henrik afleverer velkomstpakke allerede 

nu. 

Nye ejere på Fyrrestien 18, som Jesper besøger med en velkomstpakke. 

Overblik over huse pt. til salg. 

 

3) Foreningens økonomi ved kassereren. 

Kent gennemgik status på regnskab indtil nu. Det ser fint ud. Vi aftalte at splitte posten Oasen 

vedligeholdelse op i 2, men ny post Oasen forsikringer m.m.  

Kent gennemgik ny restanceliste. Kent udsendte 23 rykkere til manglende betalere af kontingent 

medio oktober. Herefter har yderligere 7 restanter betalt kontingent, så restancelisten nu lyder på 

16 manglende betalere.  

Bjarne og Henrik aftale dato for rundtur til restanter primo 2019. 

Status fra Kent/Bjarne/Hanne på samkøring af gamle medlemslister m.v. til et samlet 

medlemskartotek lyder, at de er gået i gang med arbejdet. 

 

4) Oasen og vejene. 

Laurids har fået 2 tilbud på opbevaring/eftersyn havetraktor. Vi gennemgik tilbud og beslutter valg 

af det store servicetilbud. 

Vi nærmer os den kolde og måske glatte tid. Snerydningsaftale er i hus. Vi løb for god ordens skyld 

vores praksis ved glatte veje og sne igennem. Vi er klar.  

Der ligger en del blade rundt omkring, som vi opfordrer grundejerne til at få fejet op, da der flere 

steder er glat. HM opslag på FB, hvor der endnu engang mindes om, at der skal klippes buske/træer 

flere steder af hensyn til belysningen.  

Kent tager teten og følger op overfor kommunen omkring fartbegrænsende foranstaltninger på 

Tostrupvej.  

 

5) Lysprojektet. 

Status God fremdrift i projektet. Lysmaster opsat og kabel nedgravet. Vi venter på lamper. Vi 

glæder os til at gå en tur gennem Oasen m. lys på! 

 

6) Evaluering Legedagen/Halloween og efterfølgende lysarrangement på Oasen. 

Forløb efter vores plan. Ikke så mange besøgende som sidste år. Vi vil anslå deltagere til Legedagen 

til ca. 85-90 stk. Vi overvejer næste år ved planlægningen, om Legedagen skal ligge en uge senere, 
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så den ikke falder sidste weekend i skolernes efterårsferie.  

 

7) Idéudviklingsprojekt på Skytteholmen. 

Status: Naturstyrelsen er i færd med at indkalde til første møde i projekt-arbejdsgruppen. Ser ud til 

at blive primo januar. Henrik deltager. 

 

8) Emner til Landsbyposten, Facebook, hjemmeside, opslagstavle, mail, omdeling. 

Facebookopslag siden sidste bestyrelsesmøde: 

Bjarne/Kenneth/Hanne/Henrik div. opslag om Legedagen og efterfølgende lysarrangement på 

Oasen. 

Henrik/Bjarne opslag omkring kommunens restaureringsprojekt i Non Mølleå. 

Hanne opslag om reflekspakke/mærker fra Revas til affaldsbeholdere i den mørke tid. 

Kent opslag omkring Hald Hovedgaard projektet. 

Emner til Landsbyposten sendes til Bjarne, som leverer udkast primo januar 2019. 

Bjarne retter vores hjemmeside omkring info. om Rideklubben. 

Bjarne opretter info. om GDPR på vores hjemmeside. Eksempel på fra anden foreningshjemmeside 

som eksempel.  

 

9) Eventuelt. 

Julefrokost på Birgittelyst Kro 17/11-2018. 

Hilse fra Kristian, som skaffede os stor grill til Legedagen uden beregning. HM har overbragt ham en 

flaske vin, som tak for hjælpen.  

Lys i Pavillonen fungerer endnu ikke. Henrik følger op med Niels Jørn Hesselholt.  

 

Næste bestyrelsesmøde er 9. januar 2019 på Birgittelyst Kro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurids Nielsen            Bjarne Larsen        Jesper Mølgaard               Kent Larsen               Henrik Møller 
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