Gjerrild og omegns borgerforening
Bestyrelsesmøde i Det Gamle Bibliotek lørdag d 14 nov. 2020 kl. 10.00
Afbud: Inge, Lene
Dagsorden:
Punkt
1 Protokol / siden
sidst

Ansvarlig
Lisbeth

Noter
Møde med
efterskolen

Beslutningsreferat
Referat fra mødet bringes i Bøgebladet.
Nyt møde aftales til en gang i marts.

Hestehaven

Arbejdsdag 17 okt. Vi fik nået det
forventede

Ovartaci’s Bøg

Træstammen ligger nu ved
mindestøtten. Jette spørger Bjarne, om
han vil save billedet ud af stammen.
Senere vil træsnittet blive ophængt ved
det lille skovhus.

Borgermøde

Plancherne er sammenskrevne og sendt
til kommunen.

Trafikudvalg

Der er nedsat et udvalg, der arbejder for
øget trafiksikkerhed i og omkring
Gjerrild. Det er umuligt at få svar fra
forvaltningen. Sanne og Lisbeth skriver
en klage/anke.

Multihus

Arbejdsgruppen bag Multihuset ønsker
at Borgerforeningen er repræsenteret i
gruppen. Der er ikke overskud blandt
medlemmerne i borgerforeningens
bestyrelse. Arbejdsgruppen må evt
spørge borgere i byen, om de vil
repræsentere borgerne.

Bænke

Vi har købt to bænke hos Bjarne. Den
ene er opstillet ved flagstangen. Den
anden skal stilles op ved skovhuset.

JP

Bøgeblad

Er i trykken. Det kommer snart i
postkasserne. Ved samme lejlighed
opkræves kontingent af de medlemmer
der endnu ikke har betalt for 2020.
Annoncer: Gennemgang af regnskab
vedr annoncering.
Jette er med ift bogføring.
Har overblik over kontingentbetalinger.
Når vi deler Bøgebladet ud her i nov,
opkræves kontingent fra de der ikke har
betalt endnu.
Udsættes

2

Regnskab/kasserer

Jette

Kontingent
Status

3

Udvalg

Byudvalg

Bytorv/hækken

4

Kommende
arrangementer:

5

Byfornyelse

6
7

Næste møde

8

Evt.

Afbud til Lisbeth
Sms: 30327496

Lisbeth

Juleskovtur 22 nov.

Lisbeth laver opslag.

JP

Juletræstænding 29
nov.

Laves som ”walk by”: Folk passerer ind
på torvet ved p-pladsen, der spilles
julemusik, julemanden uddeler
slikposer, hvorefter det tændte juletræ
passeres. Jette fixer træet som sidste år.
Træet rejses lørdag d 28 kl 10.00. JP og
Jette er tovholdere.

Michael

Julebagning 4 dec.

Måske nødvendigt med to hold. Michael
og Rasmus er tovholdere.

Lisbeth

Julefrokost

Vi gennemfører en julefrokost for
bestyrelsen. Sted: Hos Jette. Dato d 15
januar kl 17.30. Sanne bestiller mad.

Dorte

Foredrag

Aftaler på plads om foredrag 1 feb. på
Vandrerhjemmet. Kim Jacobus fortæller
om genforeningen. Opslag først i januar.

Lisbeth

Generalforsamling
23 feb 2021

Kan ikke være på kroen, der holder
lukket. Vi håber det bliver muligt pga
corona. Sanne spørger
vandrerhjemmet.

Michael

Fastelavn

14 feb: I samarbejde med
venneforeningen på skolen. Michael er
tovholder. Lisbeth skriver til præsten og
hører om de vil lave
fastelavnsgudstjeneste.

Lisbeth

Vinsmagning fx 24
april?

Lund Vine har reserveret d 24 april. Vi
afventer coronasituationen.

Udvalget

Strandrensning

Udsættes til næste møde. Lisbeth mailer
til det ægtepar ved Nordstranden, der
har tilbudt at være behjælpelige med
naturpleje.
Udsættes.

Broen ved
Krosøerne?

Lisbeth

Hestehaveudvalg?
Skovhus?

Julemandsdragt fremstilles
Næste møde er d 18 januar kl 19.00 hos
Michael, Emmelev Kærvej nr 9.
Udsættes.
Udsættes.

