
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde hos Dorte tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00 
Afbud: Jens Peter og Lene. 
Dagsorden:  
          Punkt.                            Ansvarlig.         Noter.   Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden sidst 
 

Lisbeth 
 
 
 

Info: 
Henvendelse fra 
borger om uro i 
byen. 
Julefrokost 
 
Generalforsamling 
 
Veje, kontakt til 
kommunen 
 
 
 
Skolegården 
 
 
 
 
 
Hestehaven 
 
 
 
 
 
 
Byflag 

 
Orientering. Ungdomskonsulenten er 
orienteret.  
 
11 januar på Indertoft. Vi inviterer 
Webmaster med. Dorte bestiller mad. 
Vandrerhjemmet er bestilt til d 18. 
feb. 2020 Kl. 19.30. 
Trafiktælling er iværksat som følge af 
borgerforeningens henvendelse til 
kommunen vedr. ønsket om 
hastighedsbegrænsning på 
Hestehavevej. 
Henvendelse fra skolens bestyrelse. 
De forespørger om et bidrag til 
belysning i skolegården. 
Folkedanserne og idrætsforeningen 
bidrager med hver 3000 kr, og 
borgerforeningen ligeså. 
Bjarne har klippet græsset inden 
vinteren og han fjerner det væltede 
træ.  
Vi gennemgår lejekontrakten for 
Hestehaven underskrevet af Jon 
Malthe-Bruun og foreningens tidligere 
formand.  
Christian Rasmussen har opsagt sin 
stilling pr 31 dec. Stillingsopslag 
kommer i næste Bøgeblad. 

2 Regnskab/kasserer Torben Medlemsstatus 
 
 
 
 
 
Høstfestregnskab 

Alle ruter på drevet er opdaterede. I 
alt er ifølge regnskabet indbetalt 
30.500 kr. i medlemskab pr 1. nov. Der 
er stadig enkelte medlemmer der ikke 
har betalt. Annonceindtægter: 7.800 
kr.  
Underskuddet var ca. 4856 kr. mod 
sidste års 6.600 kr.  
 
Åben by i år gav underskud på ca 
9.000 kr. 

3 Udvalg  
 
Jette, Lene, 
Lisbeth 
 
 

Hvad arbejdes der 
med pt? 
Evaluering af 
arbejdsdagen. 
 
 

 
 
Huset i skoven er færdigmalet. Broen 
er repareret nødtørftigt. Der er et 
”broudvalg” bestående af Jan Bräuner, 
Niels Arne, Kim Borg og Peder Møller. 



 
 
 
Jette, Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge, Dorte 

 
 
Evaluering af revyen 
og høstfesten, 
herunder drøftelse 
af fremtidens 
høstfest. 
 
 
 
 
 
Evaluering af 
foredrag med Jørgen 
Carlsen 

Broen er senere ramt af endnu et 
væltet træ. 
Der var ca 60 gæster inkl revyholdet. 
Hvad afholder folk fra at deltage i 
festen? Vi taler om at lave et 
spørgeskema for at afdække folks 
kendskab til festen og bevæggrunde 
for at deltage/ikke deltage. Skemaet 
kunne omdeles med Bøgebladet, der 
udkommer til maj. Man kunne omdele 
en flyer et par uger inden festen, for 
at øge kendskabet. 
Ca. 50 gæster mødte op i 
konfirmandstuen. Der blev serveret 
ost og vin. Det var et godt foredrag, 
der handlede om 
”Forundringsparathed” og sunget 
mange sange. 

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

 
Div. udvalg 

Julearrangementer: 
Juleskovtur 
 
 
 
Bagning,  
 
 
 
Juletræstænding,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenderen for det 
næste halve år. 

 
24 november. Mødested ved 
Svalebøgen kl 14.00. Lisbeth spørger 
Søren Møller om tilladelse og laver et 
opslag. Lisbeth er turguide. 
6. december kl. 14.00. Inge bestiller 
dej. Der er allerede booket lokale til 
julen 2020: 4 dec. Michael er ansvarlig 
for opslag. 
1 december kl. 14.00. Michael bager 
æbleskiver fra kl 13.00 sammen med 
én mere. Vi må låne Torbens 
æbleskivepande og evt hotpot til 
gløgg. Lisbeth spørger julemanden om 
han kan komme. Spørger også 
musikerne om de kan spille. Juletræ – 
hvor får vi det fra?? Jette spørger sig 
omkring. Torben sørger for at 
købmanden har div til dekorationer. 
Vinsmagning 7 marts eller 4 april, der 
arbejdes videre med det. Jette spørger 
Anette Grøn. 
Desuden byrensning og 
strandrensning. Kalenderen bringes i 
det næste Bøgeblad. 

5 Bestyrelsesmedlemmer  
 

Drøftelse Inge, Torben og Lisbeth er på valg. 
Mette Marie og Jens Peter er på valg. 
Finn Lassen er på valg som revisor. 
Vi lægger alle vore hoveder i blød, og 
prøver at finde nogen der har lyst til at 
stille op til bestyrelsen. Vi skal 
opfordre folk til at møde op til 
generalforsamlingen. 



6 Bøgeblad Jens Peter Har vi materiale 
nok?? 

Bladet er klar, Jp sender det snarest i 
trykken.  

7 Næste møde  Hvor og hvornår 
Punkter til næste 
dagsorden 

Næste møde er søndag d 2 feb. Kl 
10.00 hos Lisbeth 

8 
 

Evt. Lisbeth Genforeningen Henvendelse fra arkivar Nina Adamsen 
fra egnsarkivet i Norddjurs. Hun 
informerer om fejringen af 100 året 
for genforeningen næste år. Vi havde 
allerede tænkt at markere det, så det 
passer godt med vore planer. Vi 
tænker markeringen skal være i 
forbindelse med Bytorvsjubilæet 30 
maj. Vi arbejder videre.  

 
Afbud til Lisbeth 
Sms: 30327496 


