Gjerrild og omegns borgerforening
Bestyrelsesmøde hos Jette lørdag den 5. sep. 2020 kl. 10.00.
Afbud: Dorte, Sanne, Lene
Referent: Michael
Ordstyrer: Inge
Dagsorden:
Punkt.
Ansvarlig.
Noter.
Beslutningsreferat.
1 Info om
Dorthe Lyk
kommuneplan mm
Dorthe fremlægger kommuneplanen for
Kommuneplan 202121-23.
2023.
Lave input til hvad vi tænker Gjerrild
gerne vil med byen inden 20/09-20 kl
10.00. Lave en arbejdsgruppe der
arbejder med 4 punkter som vi mener
kunne været godt for byen. Indkalde til
borgermøde d. 16/8-20 kl. 19. Dorthe
laver opslag.
Velkomst: Dorthe Lyk
20 september deadlines for input til
planen.
”Omdannelseslandsby”
Erhverv og muligheder: Lise (Lisbeth
spørger) Købmand (Dorthe)
Bosætning: Kasper (Dorthe), Mads (JP)
Trafik og mobilitet: Thomas (Lisbeth)
Bent (Dorthe)
Det gode børneliv: Sabina (Dorthe)
Marie (Lisbeth)
Trekanten.
De store drømme: Ulrik (Michael)
Multihus (Dorthe)
Vi sætter ikke et skilt op igen efter det
tidligere blev ramt af en bil,
oplysningerne står i Bøgebladet og på
hjemmesiden.
Der skal bestilles en ny bænk. Lisbeth
bestiller en kopi af den eksisterende
bænk hos Bjarne.
Hestehaven

Inge

Referat af møde om
”multihus” d 18 aug.

Der er frivillige der hjælper med at
klippe græsset. JP kontakter Bjarne, om
hvad han passer og om han har tid. Der
er meget bevoksning langs især den
store sø. Måske skal vi have en
arbejdsdag. JP spørger Jon. Vi fjerner
fitness redskaberne, de bliver aldrig
brugt. Lisbeth spørger Svenne.
Vigtigt at se hvad der fungerer i forvejen
i vores lokalsamfund og de erfaringer
der blev gjort ifm det halprojekt, der
blev arbejdet på for nogen år siden.

2 Regnskab/kasserer

Jette

3 Udvalg

Diverse
udvalg

4 Kommende
arrangementer:

Diverse
udvalg

Umiddelbart har ingen
bestyrelsesmedlemmer overskud til at
indgå i arbejdsgruppen omkring
”Projekt Multihus”.
Status
Jette orienterer.
Medlemsindbetalinger Der er ikke så mange der har betalt, da
Aflevering af
vi ikke har været rundt og kræve op. Når
medlemskort.
vi afleverer efterårets bøgeblad,
Annoncører
henvender vi os personligt til dem der
ikke har betalt. Medlemskort afleveres
til dem der har betalt.
Problemer med at komme i e-boks.
Jette skal finde en smartere måde at
lave regnskab på. Får hjælp af
kassereren i Veggerslev Borgerforening.
Forsikringsanmeldelse ift uheldet på
Trekanten. Flagstangen fik en skade ved
uheldet. Jette undersøger forsikring og
anmeldelse.
Regnskaber på
Jette finder ud af hvor længe vi skal
arkivet?
gemme regnskaberne, det der kan
arkiveres afleveres på lokalarkivet.
Information om
udvalgenes arbejde
Udsættes
pt:
Evaluering af:
Byrensning
Lugning
Hækklipning
Hækken skal smalnes. Ved lejlighed
bliver inderste række bøgebuske
fjernet. Ansvarlig Jette (og Chr.)
Konfirmationer
Vi har gravet træer op i skoven,
sponseret af Søren Møller, som gave til
årets 17 konfirmander.
Fornyelse af
broen/broerne ved
krosøerne? (Kontakt
til det lille broudvalg
samt
bestyrelsesmedlem i
udvalget)
Coronas betydning for
arrangementer
fremadrettet.

JP kontakter Jan Bräuner og melder sig
samtidig til udvalget. Tjek også træerne
der står omkring broen, måske de
trænger til beskæring eller fældning.

Hvad kan vi
gennemføre? Og
hvordan?

Juletræstænding gennemføres d 29 nov.
Start kl 15.00. Træet tændes kl 16.00.
Julemand: Lisbeth skriver til ham.
Lisbeth kontakter musikerne og

Forholdsreglerne kommer til at vare ved
længe, og vi skal indstille os på, at
Corona kommer til at få indflydelse på
arrangementer lang tid frem. Vi må
nytænke de traditionelle arrangementer

Foredrag:
Genforening v. Kim
Jacobus?
Biodiversitet v. Lilli
Gruwier?
Andet?

5 Trafik

Lisbeth

Hvad skal vi arbejde
videre med?
Nye tiltag?
Korrespondance med:
Boligforeningen

Vejgruppen

6 Bøgeblad
7 Næste møde
Punkter til næste
dagsorden:
8 Evt.

Jens Peter

Trafiksikkerhed i
Gjerrild By?
Henvendelse fra
Thomas Bjørnsten.
Udvalg nedsættes,
hvem vil deltage?
Materiale/artikler
Deadline?
Hvor og hvornår
Årshjul, opfølgning af
referat fra sidste
møde: ” Vi sætter det
på dagsordenen til
næste møde. Michael
forbereder et udkast.”
Gjerrild-folderen: Ny
udgave klar til næste
sæson. Ansvarlige?

købmanden. Vi sælger æbleskiver og
glögg udendørs. Lisbeth spørger Søren
Møller om han vil sponsere et træ til
bytorvet.
Julegåturen d 22 nov. Lisbeth laver
opslag.
Inge spørger Kim og menighedsrådet.
Arbejder videre med det.
Lisbeth kontakter Lilli Gruwier og hører
om hun kan tilbyde noget. Evt Charlotte
Hansen ift insekter som fremtidens
fødevare.
Udsættes.

Boligforeningen får klippet hækken på
Hestehavevej. De afstår gerne et stykke
af deres grund til et evt fremtidigt
fortov, blot vil de ikke have udgifter
desangående.
Lisbeth kontakter igen kommunen,
denne gang med cc til politikere og
leder i afdelingen. Der kommer ingen
respons fra kontakten i kommunens
vejgruppe. :-(

Sanne og Lisbeth.
Alle opfordres til at lægge hovederne i
blød.
14 nov kl 10.00. Evt på Det Gamle
Bibliotek. Lisbeth spørger om der er
ledigt.
Udsættes

Udsættes

Afbud til Lisbeth
Sms: 30327496

