
 

 

jl 2. september 2020 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august kl. 18.30-19.45 på Biblioteket. 

Referat 

Tilstede: Jens P, Irene, Kim og Jens L. 

1) Jens P indledte mødet med at byde Kim velkommen i bestyrelsen for Aaol. 

2) Valg af ordstyrer 

Jens P  

3) Valg af referent 

Jens L 

4) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

5) Opfølgning på seneste møde 

Udskudt på grund af manglende referat fra seneste møde 

6) Konstituering af bestyrelse 

Punktet udskudt til næste møde 

7) Mødeplan for efteråret 

Møder aftalt til 1/9 samt 26/11 

8) Landsbyrådets deltagelse i den alternative sportsfest ”Picnic på Pladsen” den 5/9 

Jens P oplyste at der var OK fra festudvalget til at Aaol kunne markedsføre sig selv forudsat 

at man også hjalp lidt til under arrangementet. 

Aaol vil opsætte en bod samt opsætte skilte på ruten med hvorfor man skal være medlem af 

Aaol. 

9) Orientering fra formanden og nedsatte arbejdsgrupper 

Formand og næstformand: 

Jens P orienterede om at status for det nedlagte rensningsområde og at Aaol afventer et 

møde vedrørende områdets reetablering 

4000nord: 

Jens L oplyste, at der ikke er sket noget siden sidste evalueringsmøde. Kim oplyste, at han 

gerne ville medvirke til at brainstorme om fremadrettede aktiviteter omkring 4000nord, 

hvorfor det blev aftalt at holde et møde med deltagelse af Kim, Rikke og Jens L den 16/9 kl. 

19.00 i cafeteriet i Gundsølillehallen. 

Trafikudvalg: 

Punktet udskudt til næste møde. 

Aktivitetsudvalg: 

Irene oplyste om følgende planlagte aktiviteter: 

 Sporets dag den 13/9 i tidsrummet 11-14 

 Bondegårdstur den 20/9 

 Nat tur den 17/10 i Salvadparken, hvor der er bevilget kr. 2.500 

 Fugletur ved Gundsømagle sø 

 Fællesspisning eller noget andet den 1/11 

10) Orientering fra kassereren om Landsbyrådets økonomiske status 

Jens L oplyste at Aaol’s kontantbeholdning pr. 11/8 er kr. 139.729 



 

11) Eventuelt 

Udgik 

 

Herefter blev mødet hævet for at forberede den ekstraordinære generalforsamling. 

 

 

Jens Larsen 

 

 

 


