
 

Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening. 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17. maj 2017 kl. 17.30, Birgittelyst Kro. 
 

Mødeleder: Henrik Møller.      Referent: Hanne. Afbud: Kristian Johansen. 

 
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 18.04.17. 

Referat godkendt, underskrevet og offentliggjort. 
 

2. Meddelelser, herunder nye beboere 
Til Salg – bl.a. : Kløverstien 6-8 og 24, Granstien 5, Fyrrestien 8.  
Pt. ingen nye beboere registreret. Opdateret liste rundsendes.  
Kent sender fil m. velkomstfolder til Henrik, som sørger for tilretning og rundsending til øvrige samt indlægge i 
DB. 
 

3. Foreningens økonomi ved kassereren 
Regnskab er fornuftigt og budget følges. 
 

4. Hundeluftning 
Jesper og Henrik har mødtes et par gange omkring kortlægning af området for gode 
hundeluftningsmuligheder. 
Vi vil gerne orientere omkring status på opgaven.  
Jesper og Henrik er i gang med kortlægning af området og det store arbejde fortsættes. 

5. Busskur 
Busskur er nu stort set færdigt. Opslagstavlen oppe og Laurids har malet huset – ser sgu’ godt ud.  
Kristian og Laurids er ved at kigge på noget bedre låsemekanisme til redskabsrummet.  
Laurids foreslår at det indvendige opdateres. Fliser lægges i redskabsskur. Henrik og Laurids hjælpes om 
opgaverne. Jesper ser på låseanordning. 

6. Sct. Hans 2017 
Vi skal have fod på Skt. Hans aften.  Kristian skulle spørge en båltaler.  Program/indkaldelse/ansvarsliste osv.  
Drejebog med opgavefordeling rundsendes 

7. Legedag 2017 
Annonceres i Landsbyposten primo juni måned. Oplæg: de donerede midler fordeles over 10 år og forenin- 
gen bidrager hvert år med budgetterede midler.  

8. Nabohjælp 
Sat godt i søen ved Kents indlæg på FB + mail. Ros for en godt oplæg. Status på skiltning osv.  
Succes ! Fra 3 til 91 tilmeldte på 3 uger. Skilte kommer indenfor 14 dages tid og sættes op. Opfølgning på FB. 

9. Lys i Oasen 
Hvordan får vi startet projektet m. lys i Oasen op? Ansvarlige. Plan. 
Kent, Bjarne og Hanne laver oplæg. 

10. Støtteansøgning 
Status støtteansøgning fra Almind Sparekasses Fond. Vi har ikke hørt noget endnu fra Pørksen. 
Henrik kontakter Pørksen. Laurids har efterfølgende været i kontakt med Agnes P., som også sidder med i 
A.S.F., og meldingen er, at der ikke er behandlet noget endnu 



11. Hjertestarter 
Vi har ikke hørt noget endnu fra Trygfonden. 
Vi kan forvente at høre noget primo juni. 

12. Brøndriste 
På Lupinstien er 2 rendestensbrøndriste næsten rustet igennem.  
Vi skal have monteret nye. Er det os i grundejerforeningen, der skal sadle eller er det EnergiViborg? 
Det er nok os……….Laurids får tilbud på udskiftning af ristene. 
Laurids har fået tilbud: Pr. brønd ca. kr. 7-8.000. Henrik kontakter kommunen. 

13. Eventuelt 
Der køres meget hurtigt på Tostrupvej fra cykelstien mod Almind – kan vi gøre noget? 
 

 
 
NÆSTE MØDE 14. JUNI 2017 KL. 19:00 – BIRGITTELYST KRO 
 
 
 
 

 

Henrik Møller Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony 
 
 


