
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde hos Lisbeth søndag den 2. februar 2020 kl. 10.00 
Afbud: Lene, Jette 
Dagsorden:  
          Punkt.                                 Ansvarlig.             Noter.   Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden sidst 
 

Lisbeth 
 
 
 

Beretning, input 
hertil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering af 
arrangementer: 
Bagning 
 
 
Juleskovtur 
 
 
Juletræstænding 
 
 
 
 
 
Drøftelse: Skal 
Borgerforeningen 
fremadrettet 
sponsere slikposer til 
madklubbens 
julearrangement? 

Drøftelse af tiltag for at øge 
sikkerheden, især for fodgængere, 
på strækningen fra Stokkebro til 
indgangen ved Hestehaven. Desuden 
drøftelse mht ønsket om 
hastighedsnedsættelse på 
Hestehavevej på strækningen fra de 
røde lader ved Sostrup og hen til 
byskiltet. Desuden ønsket om at 
opsætte skilte med farligt vejkryds 
ved Rødeledvej/Hestehavevej. 
Lisbeth kontakter kommunen igen 
igen. 
 
 
 
Fuldt hus: 20-30 deltagere. Det 
gentager vi helt bestemt igen i 2020 
– lokalet er booket til d 4 dec 2020. 
Hele fire deltagere. Vi gentager 
succesen igen søndag d 22 nov. Kl 
14.00 
Ikke stor deltagelse til 
dekorationsværkstedet. Det droppes 
næste år. Der blev ikke solgt nogen 
øl, det droppes næste år. Vi 
beslutter at det skal starte kl 15.00 
næste år, som er d 29 nov.  
Vi beslutter, at vi fremadrettet ikke 
betaler for slikposer til madklubbens 
julefest. Da det er et arrangement 
der ligger i madklubben, må det 
være der betalingen skal komme fra 
– eller fra de respektive forældre. 

2 Regnskab/kasserer Torben Regnskab afsluttet og 
revideret? Klar til 
generalforsamlingen? 

Regnskabet er revideret. Torben 
gennemgår det.  
Torben fremlægger på 
generalforsamlingen 

3 Udvalg Dorte/Inge 
 
Revyudvalg 
 

Foredrag 
 
Spørgeskema ifm 
kommende høstfest? 

Der er kontakt til Kim Jacobus ifm 
foredrag om genforeningen. 
Udsættes til næste møde 

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

 
 
 
 

Generalforsamling, 
herunder fordeling af 
opgaver 
 

JP og Dorte kan ikke komme til 
generalforsamlingen. Vi drøfter evt 
nye medlemmer. Vi skal bruge både 
et medlem og en suppleant. Michael 



 
 
 
Div. udvalg 

 
 
 
Fastelavn 
 
 
 
 
 
 
 
Genforening/Pinsefest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmationer 
 
 
 
Byrensning 15. april kl 
17.00 

er referent til generalforsamlingen. 
Dorte køber vingave til afgående 
medlem samt afgående revisor. 
Fastelavnsfesten er d 23 feb kl 13.00 
i kirken og derefter er der 
tøndeslagning på skolen. Inge har 
talt med Vibe hos købmanden og har 
bestilt fastelavnsboller. Udvalget 
arbejder videre og samarbejder med 
den nye venneforening på skolen om 
afholdelse af fastelavnsfest.  
Vi skal finde en der kan deltage i 
informationsmøde på egnsarkivet i 
Grenaa d 24 feb kl 15-16.30. Michael 
undersøger om han kan få fri, så han 
kan deltage i mødet. Ellers må vi 
finde en anden. 
Grænseforeningen bidrager med 
informations-bannere og blade. Vi 
starter med sønderjysk kaffebord kl 
14.00. Kager sponseres af diverse 
frivillige kagebagere, evt som en 
kagekonkurrence. Billet til 
kagebuffet koster evt 30 kr. 
Indtægten deles mellem husmoder- 
og borgerforening. 
Husmoderforeningen spørges om de 
vil lave kaffe, stille an mm. Michael 
spørger skolen, om de evt. lave tema 
om genforeningen der kunne munde 
ud i nogen plancher. Lisbeth laver en 
begivenhed på facebook samt 
opslag. 
Dorte har været i kontakt med Kim 
Jacobus mhp at lave et foredrag op 
til markeringen. Foredraget kunne 
være i samarbejde med 
menighedsrådet.   
JP spørger Poul Arne, om egnsarkivet 
har nogen gamle billeder fra byen i 
tiden omkring 1920. Lisbeth 
undersøger om byens foreninger har 
nogen faner. Lisbeth spørger om 
folkedanserne vil danse iført dragter. 
På dagen indvies byens nye flag, som 
er sponseret af JP og Suz. 
Inge og Dorte er i udvalget. De har 
styr på det. Dorte har fået kort til at 
vedlægge bøgetræer, der sponseres 
af HedeDanmark 
Inge taler med kroen. Udvalget 
sørger for opslag kommer op snarest 



 
 
Strandrensning 7 maj 
19.30 

muligt. Udvalget koordinerer 
indsamlingen.  
Udvalget kontakter campingpladsen, 
kommunen samt kroen. Desuden 
kontaktes ”et par fra 
sommerhusområdet som forestår 
naturpleje” og hører dem om der 
kunne bruges nogen af de mange 
frivillige til naturpleje ifm 
strandrensningen. Der plejer ikke at 
være meget skrald på stranden, så 
der vil være hænder nok til 
naturpleje. 

5 Bestyrelsesmedlemmer  
 

Drøftelse Ikke til referat. 

6 Bøgeblad Jens Peter Materiale/artikler Deadline 1 april. Vi drøfter diverse 
forslag til artikler. 

7 Næste møde  Hvor og hvornår Evt søndag 1. marts eller mandag d 2 
marts, afhængig af hvornår de nye 
bestyrelsesmedlemmer kan.  

8 
 

Evt.  Årshjul 
 
 
Lamieringsmaskine 
 
 
Forårsløg 
 
 
Flagmand 

Vi sætter det på dagsordenen til 
næste møde. Michael forbereder et 
udkast. 
Lisbeth køber en lamineringsmaskine 
til foreningen hos Papirgården, den 
bor hos formanden. 
Kim Brøgger har sponseret krokusløg 
som Dorte har sat ned på Trekanten 
ved genforeningsstenen.  
Frants Nørager er ny flagmand. Bent 
Nørregaard er førstevikar. Skilt ved 
flagstangen opdateres og rengøres – 
hvem gør det ved lejlighed?? Flaget 
har sin plads hos købmanden. Hvis 
der lejlighedsvis er problemer med 
at passe flagopgaven, kan der 
spørges om hjælp via byens 
facebookgruppe. 

 
Afbud til Lisbeth 
Sms: 30327496 


