
 
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 29. august 2018 kl. 19.00, Birgittelyst Kro.   
Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne. 

 
Alle mødt  
 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16.05.2018. 
  Referat godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Meddelelser – herunder nye beboere. 
Jesper har besøgt de nye beboere Fyrrestien 8. Velkomstfolder trænger til en opdatering. Henrik har besøgt 
Lupinstien 9 og Granstien 4.Besøg til Rosenstien 11 (Laurids) og på sigt også besøg til Egestien 8 og Skovstien 1. 
Indlemming af boliger Rønnestien senere. 
 

3. Foreningens økonomi v. kassereren. Herunder status på restancer. 
Kent må gerne medbringe en liste over nuværende restancer, og alt efter hvordan den ser ud, skal vi overveje 
om Bjarne og Henrik skal gøre en lignende rundtur til restanterne, som vi gjorde tidligere i år.  
Kent gennemgik regnskab og har en liste med 17 restanter. 1. rykker sendes 1. oktober og efterfølgende gøres 
liste op og evt. besøg gennemføres.  
 

4. Evaluering af Garden Games 27.05.18 og Sct. Hans Aften 23.06.18 .  
Lidt færre til Garden Games end til Legedag 2017. En fodboldturnering blev gennemført. De nyindkøbte 
legeredskaber er kommet brug efterfølgende. Det er en god aktivitet til at skabe netværk – måske skal der 
være en samlende aktivitet. 
Sct. Hans Aften: en succes og god ordning med leje af telt. Leje af telt gentages – Jesper bestiller.  
Tak til Kristian for lån af grill, tak til Laurids for at ordne bål og tak til Henrik for en god tale.  
Bjarne foreslår at vi indkøber et par brand-daskere, som hænges op ved pavillon som en 
sikkerhedsforanstaltning. 
Jesper foreslår at vi overvejer båltaler: Jesper Hjermind (Bjarne vil gerne spørge). 
 

5. Legedag oktober.  
21.10.18 afholdes Legedag. Oplæg fra 2017 kan gentages. Bjarne er tovholder og indkalder til opstartsmøde i 
gruppe fra 2017. 
. 

6. Oasen og vejene.  
Stien mellem Fyrrestien og Tostrupvej skal ordnes. Laurids, Henrik, Jesper, Bjarne og evt. Jeppe mødes lørdag 1. 
sep. kl. 14:00. Henrik og Laurids rykkede hurtigt ud, da tørken umuliggjorde bål i Oasen og fjernede ved og 
satte skilte om brandforbud op. 
Entreprise på snerydning skal besluttes. Laurids tager en snak med GP Entreprise.  
Kenneth nævner opslag på Facebook om høj hastighed gennem Birgittelyst. Da høj hastighed skaber utryghed, 
bør bestyrelse kontakte kommune og hvilke forhold, der kan etableres for at få farten ned. Efterfølgende kan 
evt. fartbegrænsning på stierne komme på tale. I samme forbindelse forespørges om forlængelse af cykelsti fra 
Skovstien og til Kløverstien. 
 

7. Emner til Landsbyposten. 
Omtale af legedag, stenmel på sti mellem Fyrrestien og Tostrupvej, indkøb af brand-daskere og at bestyrelse 
retter henvendelse til kommune om en form for fartbegrænsning gennem Birgittelyst. 

 

8. Lysprojekt i Oasen. Status. 
Tilbud om belysning i Oasen modtaget  - vi har takket for tilbud og spurgt til detaljer. Vi afventer svar fra 
kommune og Energi Midt. 

 
 



 
 
 
 

9. Eventuelt 
Familien Møller har fungeret som ferieafløser på trailer-udlejning og kan konstatere at der er god gang i 
udlejning. 
Grundejerforeningens jubilæum i 2019 skal vi have forberedt. 
Måske kan vi få lavet en æske ved Bruunshåb Papfabrik til velkomstpakke.  
  
 
. 
  

Næste møde 10.10.18 
 

 
  

             Henrik Møller         Kent Larsen  Jesper Mølgaard  Laurids Nielsen  Hanne Simony  
 
 
 


