
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde hos Jette, Hestehavevej 30, Gjerrild   2018 kl. 19.00 
Fraværende: Maria, Inge, Lene, (Inger??)                           Referent: Lisbeth 
Dagsorden:  
          Punkt.                          Ansvarlig.        Noter. Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden 
sidst 
 

JP Nye bænke på Torvet 
er bestilt. 
 
 
Ny bænk ved Gjerrild 
Nordstrand. 
 
 
 
 
Høstfest/revy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udendørsfitness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§17 stk. 4-udvalg 
 
 
Foredrag med Lasse 
Dalén 
Foredrag om 
Gjerrildbanen 

Stativ til 4 bænke er bestilt ved Per 
Popp. 
Måske Bjarne kan levere planker til at 
montere derpå. 
Bjarne har lavet bænken færdig. Vi 
afventer besked fra 
Grundejerforeningen om stedet for 
placeringen. Bjarne tilbyder at sætte 
den op, når vi ved hvor. 
 
Høstfesten var ikke så velbesøgt som 
den plejer. Kun ca. 50 gæster samt 
revyholdet. Alt i alt 64 pers. Ca. 4 kom 
efter spisningen for at se revyen.  
Vi tænker at prøve i hvert fald én gang 
mere med samme koncept. Bliver det 
igen ringe besøgt, må vi overveje at 
ændre på modellen.  
Revyen får mange roser. 
Idrætsforeningen har henvendt sig for 
at høre, om vi er interesserede i at være 
med. Vi er blevet spurgt, om vi kan være 
med til at finansiere det. Det vil vi 
gerne, men skal først høre hvilken 
beløbsstørrelse det drejer sig om. Vi 
kunne evt. bidrage med arbejdskraft 
som en del af finansieringen. 
Vi foreslår at placere det på græsarealet 
mellem Svalebøgen og tennisbanen. Så 
vil det være synligt fra vejen, det er tæt 
på efterskole, vandrerhjem og løbe- og 
cykelruter. 
Vi takker pænt nej tak til at få sæde i 
udvalget. Vi tænker arbejdet allerede 
udføres i Landsbyklyngesamarbejdet. 
Der kom ca 36 gæster.  
 
Velbesøgt foredrag: 90 gæster. Lille 
underskud, der var udgifter til 
annoncering. 

2 Regnskab/kasserer Torben   Torben har meget travlt med 
købmandsbutikken. Svært at nå at passe 
regnskabet. Jette og Lisbeth tjekker 
listerne med bankindbetalinger og 
mobilepay-indbetalinger. Jette får 



listerne og teknisk hjælp. Vi finder en 
dag og sætter os sammen om det.  
Kablet er gravet ned på festpladsen. 
Djurs Elteknik har endnu ikke tilsluttet 
det. Når arbejdet er udført, kommer der 
vel en regning. Vi kender ikke prisen – 
så det bliver spændende  
Når det endelig bliver færdigt engang, 
vil vi holde en indvielsesfest, for de der 
har arbejdet på byggeriet. 

3 Udvalg Jens Peter 
 
 
 
 
 
 
 

Byudvalg.  
Renholdelse af 
Torvet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trekanten ved 
genforeningsstenen. 
Opmaling af stenen- 
Status 

 
Bytorvet er igen helt grønt. Kampen 
mod ukrudtet er håbløs. JP spørger 
Heinrich, om han vil køre forbi med 
riven en gang imellem. 
Vi aftaler en arbejdsdag på bytorvet d 3 
november kl. 9.00. Vi starter med 
rundstykker og kaffe i biblioteket. Vi 
opretter det som begivenhed på 
Facebook. Dorte bestiller varer hos 
købmanden og bestiller biblioteket. 
Kommunen har lovet at rykke planterne 
op. Og vil komme med en plan over 
hvad der skal etableres i stedet for. JP 
rykker kommunen. Han har renset 
stenen af. Aksel Petersen er spurgt om 
han vil male den, det vil han ikke. 
Kræser kan heller sige ja. Lisbeth har 
spurgt Fie Jakobsen. Fie vil gerne hjælpe 
os med at male stenen. Lisbeth 
kontakter stenhuggeren og spørger om 
man kan købe en specialmaling hos 
ham.  

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

Jens Peter 
Dorte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 

Foredrag i efteråret: 
Sogneaften den 25. 
oktober kl 19.00 i 
Gjerrild Præstegaard 
med den nye præst 
Christina Philipstatt. 
Menighedsrådet har 
spurgt om vi vil sørge 
for en gave til 
foredragsholderen 
som honorar. Ca. 500 
kr.  
 
Efterårets / julens 
aktiviteter. 
 
 
 
 

 
”Fra Vedersø præstegård til Gjerrild 
præstegård”. Inge Fanger køber en kurv 
ved købmanden som betaling for 
foredraget. Dorte og Jette bager en 
kage, det samme gør menighedsrådet. 
Dorte og Jette kan hjælpe med at stille 
op sammen med menighedsrådet kl. 
18.00. 
 
 
 
 
Juletræstænding: Sidste år var en stor 
succes. Vi vil gerne lave noget lignende i 
år. Karsten Refsgaard er julemand. Jette 
sørger for træskiver til juledekorationer. 
Jette prøver at finde et juletræ, 
Christian hjælper hende.  



 
 
 
 
 
 
 
Jens Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene og 
Lisbeth 

 
 
 
 
 
Bøgebladet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinsmagning til 
foråret. 

JP finder folk til at rejse træet lørdag d 
1. dec. Han køber nye kæder og evt. en 
stjerne.  
Skolen holder ikke julemarked i år.  
 
Vi mangler artikler. Jette spørger Helle 
på slottet, om hun vil skrive noget. 
Dorte spørger Christina Phillipsstatt. 
Dorte sørger for en artikel om 
kajakklubbens tur til Samsø. Torben 
skriver måske noget om 
købmandsbutikken. JP skriver helt 
sikkert noget om købmandsbutikken. 
Det ville være godt, hvis flere ville 
skrive! Lisbeth bidrager med et par 
juleopskrifter. Forslag om at lave en side 
med ”læserbreve fra læserne”.  
Forslag om lørdag d 6 april. Lisbeth har 
sendt en forespørgsel til Lund Vine i 
Grenaa, de vil gerne komme. Vi taler 
videre om det, når de har et forslag til 
tema og en pris. Jette spørger ”Det 
Gamle Mejeri”, om vi kan være der, og 
hvad det koster i husleje. Hvis ikke det 
kan blive på mejeriet, spørger Lisbeth 
Vandrerhjemmet.  

5 Torvet 
 

 Projekt ”Det nye 
bytorv”… fortsat 

Udsættes. 

6 Medlemslister  ”Pleje” af 
medlemmerne. Er 
der kommet nye til, 
og hvordan sørger vi 
for at modtage nye 
borgere? 

Alle skal sørge for at holde øje med, om 
der kommer nye folk på ruterne. Vi skal 
have samarbejde med ”byspionerne”. 
Husk at opdatere medlemslisterne. De 
ligger i drevet.  

7 Næste møde   Vi mødes til et praktisk 
planlægningsmøde ifm 
bytorvsvedligeholdelsesdagen d 3. nov. 

8 
 

Evt.  Købmandens fremtid 
 

Forslag om at sælge medlemsskaber til 
købmandsbutikken.   

 
Afbud til Jens Peter 
Sms: 41316755 


