
 

Bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 kl. 16.30 på Varmeværket 

Referat: 

1. Nyt fra formanden. 

Vi søger stadig et nyt medlem i bestyrelsen 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Der er nu 152 medlemmer 

Borgerforeningen har fået MobilePay med nr. 470400 

Bænken til Lillehøj er nu sat op, godkendt og betalt 

Efter diverse udgifter er kassen nu på 57.486,08 kr. 

 

3. Ansøgning om tilskud til lys på sti  

Vedrørende lys på stien Torupvej/Kirkevang (Ingelise deltog ikke ved afstemningen) 

Borgerforeningen giver et tilskud på 3000,- kr. 

 

4. Sant Hans Bål 

Da bålet ligger på et § 3 område, må der ikke kommes haveaffald på området. 

Kaj snakker med Torben om Sant Hans arrangementet 

 

5. Hundslund Kro 

20 maj kl. 17.00 bliver der afholdt møde på den gamle Kro i Hundslund, tilmelding til Esben Frost, se 

opslag ved Let Køb 

 

6. Flagallé m.m. 

Bjarne har renset hullerne til flagstængerne, da de er blevet fyldt med granitskærver, men 

desværre er de nu ved at blive fyldt op igen?! 

Flagene trænger til udskiftning, og der mangler spyd til opsætning 

Ingelise finder en pris på flag og elastikker og Bjarne undersøger en pris på spyddene 

 

7. Bænk til nyt grønt område 

Bænken på Lillehøj er på plads, og et bænkesæt til det nye grønne område venter på en dato for 

indvielse 

 

 

 

 



8. Kommende arrangementer 

- Sant Hans i grusgraven/Sondrup vej. 

- Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo, holdes d. 2. december 2019 i 

Kirkehuset. Gratis for medlemmer 

 

Liste med forslag til kommende arrangementer:  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Besøg på Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Foredrag af en journalist 

 Foredrag – Med traktor og campingvogn til Nordpolen og Island 

 Andre foredrag 

 En tur med naturvejleder Ole Sørensen 

 Vin/Whisky smagning 

 Forslag modtages gerne 

 

9. Bordet rundt 

Marianne fortalte, at der er slået græs på Kirkestien, men det op pløjede stykke er ikke på plads 

Anni orienterede om kloakering i Oldrup 

 

10. Næste møde 

Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 16.30 på Varmeværket 


