
 

 

ivl 13. september 2020 

  

  

Bestyrelsesmøde torsdag den 3. september kl. 20-21.30  

Mødet holdes hos Kim, Kildeager 5, St. Valby  

Til stede: Kim, Jens P, Irene, Bendt, Charlotte 

Afbud: Rikke og Anita (Jens L havde glemt mødet )  

  

1. Velkommen til de nye   

Jens overlod opgaven til Kim, som bød velkommen til de nye bestyrelses 

medlemmer  

2. Valg af ordstyrer  

Ingen ordstyrer  

3. Valg af referent   

Irene blev valgt  

4. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt.  

5. Opfølgning på seneste møde, referat følger fra Jens L  

Referatet blev godkendt.  

  

6. Konstituering af bestyrelsen  

- Kasserer:Jens L   

- Referent: Fortsætter på skift 

- Kommunikation: Jens P. 

- Trafik. Rikke og Hans  

- Arrangementer og lokal udvikling: Irene  

- Erhvervsnetværket 4000nord: Jens L, Rikke og Kim  

- Rekruttering af nye medlemmer: Kim 

- Skovrejsning: Bendt og Charlotte 

- Andre faste opgaver? Ingen 

7. Perspektiver for arbejdet i Landsbyrådet 

- Vi skal kigge på rensningsanlægget, der er kommet en del forslag. Rikke, Morten 

Rasmussen, Irene og Jens P.  

- Skovrejsning, det er svært at få arealer til plantning af skov, men Bendt og 

Charlotte arbejde på det. Lavbundsområder bliver måske aktuelle i debat om brug 

i f. m. klima tiltag.    

8. Nyhedsbrev sept. 2020  

Det fremsendte udkast blev godkendt. Irene og Jens P gør færdigt og sender ud 

9. Opfølgning på de nye vedtægter 



 

Jens P. spurgte hvordan vi gør foreninger opmærksom på at de nu kan 

blive medlem. Jens P skriver rundt og gør opmærksom på muligheden.  

10. Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper  

1. Formand og næstformand  

- Brug af det nedlagte renseanlæg i Ågerup. Vi har tidligere prioriteret 

udendørs fitness og grusbane til fjernstyrede biler.  

Der er kommet en del andre forslag:  

Lyddæmpning mod bebyggelserne, Petanque, Shelter og/eller 

Madpakkehus, Bålplads 

Jens, Irene og Rikke arbejder videre i samarbejde med FORS  

- Picnic på pladsen  

I stedet for sportsfest er der Picnic på pladsen 5.9. Vi har fået lov til at 

stille vores pavillon op ved “Trekanten” den skal bemandes. Det viste sig 

at være svært, men det lykkedes  

- Landsbyrådspris 2020  

Enighed om at skrive en ansøgning med udgangspunkt i planerne for det 

nedlagte renseanlæg. Jens P. og Irene laver oplæg til en ansøgning.  

2. 4000nord  

Kim har aftalt et møde med Jens l. og Rikke 

3. Trafikudvalg  

Arbejder på cykelsti fra Gundsølille mod Østrup, fartbegrænsning fra 

Gundsølille mod Tågerup.  

4. Aktivitetsudvalg  

Da vi nu har et velfungerende aktivitetsudvalg er der aktiviteter hver 

måned. Se nyhedsbrevet.  

11. Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status  

 Udskudt. Jens L var fraværende  

12. Evt., herunder næste møde  

Næste møde holdes 26.11 kl. 20.00 hos Irene  

  

Referat af Irene.  

 

 


