
Bestyrelsesmøde 2/6 – 2021 ref. Sanne 

Afbud: Rasmus, Jens Peter, Jette 

 

Byrensning: ca. 25 deltagere inkl. tynding af hække. Kalle har revet gruset. 

Strandrensning: Få gik en tur og der blev lagt poser til folk, der ville gå tur og samle skrald. 

Fjernelse af hybenroser i samarbejde med Naturstyrelsen næste år og campingpladsen. 

Pinsearrangement: Hyggeligt arrangement 23 tilmeldte. Det blev nødvendigt at leje Det Gamle 

Bibliotek, da vejret var blæsende og regnfuldt. 

Korrespondance med kommunen vedr. Sct. Hans: Lisbeth brugte meget tid på at finde vej i det 

kommunale system. Vi må gerne afholde Sct. Hans på pladsen og skal blot overholde gængse 

regler. Vi vil gerne låne pladsen fra 1/6 til slut juni. Græsset bliver slået. Der er styr på båltaleren. 

Der er søgt lejlighedstilladelse. Borde og stole køres frem på pladsen. Bar åbnes kl ca 18 – man skal 

selv have madkurv med.  

Jan Petersen foreslår, at vi selv overtager pasningen af grunden – vil vi det? Vi taler videre om det 

på et senere tidspunkt. 

Opgaver: 

Sanne spørger Svenne om lån af traktor og vogn til borde/stole 

Dorte og Lisbeth står i bar. 

Lisbeth spørger børnehaven om en heks og sange kopieres. 

Rasmus spørger Steen H om at bygge bålet. 

Peder finder ud af strøm til køleskab og mikrofon/højtaler 

Niels kommer m mikrofon og højtaler 

Lisbeth laver opslag til ophængning og laver opslag på byens facebook- samt hjemmeside. 

Skovhuset: Der skal rengøres. Mange døde dyr og bunker af snavs! Inge og Dorte tager tjansen. 

Forbedringer på Bytorvet: Ideer: Der lægges fliser, der hvor græs og grus er. Lave en amfi scene. 

Renovere bord-bænke sæt. Lave et vildt blomsterbed. Potentil buske. Vi laver en tegning over 

pladsen til næste møde og fylder ud. Sanne laver tegning. Steen tjekker flise størrelse. Vi har fået 

20.000,- fra Kommunen 

Medlemskaber: Vi afventer info fra Jette til næste møde. 

Foredrag: Vi kigger på det d 21/8 til næste bestyrelsesmøde 

Broen ved krosøen: Vi afventer en melding fra udvalget 

Møde mellem borgerforeningens og efterskolens bestyrelser:  mandag d 28/6 kl 19 – dagsorden 

og sted følger 

Hækklipning: D. 4/8 kl 17 – Byudvalget arrangerer 

Konfirmationer: Dorte og Inge er i fuld gang. Sanne kobles på. Træer sponseres af skovejer Søren 

Møller. 

Generalforsamling: Vi skal forberede os på at finde nye medlemmer og suppleanter ca. 6 personer. 

24/8 er der generalforsamling på Gjerrild Kro kl. 19.30 

Høstfest: Revyholdet er klar   

Vælgermøde: 2/11 på Gjerrild Kro – valgflæsk kl. 17.30. Kommunal - og regionsvalg. Peter Zacher er 

ordstyrer. 

Status på uddeling af Bøgebladet: Vi mangler stadig få blade der skal uddeles. 

Næste møde: 21/8 kl. 10.00 i Det gl bibliotek 



Gjerrild folder: Tilbud indhentet ved Johnsen ca. 12.000,- for 5000 eks.– Lisbeth og JP går videre 

med sagen. Lisbeth forhører sig hos Trine Grejsen om muligt tilskud fra kommunen. Det ville være 

fantastisk, hvis man kunne få tilskud fra diverse erhvervsdrivende i området! 

 

Evt. 

Forslag til kommende arrangementer indtil foråret: Vinsmagning – flere forårsløg ved indkørsel til 

byen -  


