
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde i skovhuset onsdag den 21. august 2019 kl. 19.00- senest 21.30 
Afbud: Jens Peter, Dorte, Michael, Mette Marie. Til stede: Inge, Lene, Jette, Torben, Lisbeth 
Dagsorden:  
          Punkt.                          Ansvarlig.        Noter. Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden 
sidst 
 

Lisbeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorte/Lene/Inge 
 
 
 
 
 
Lisbeth 

Info om div 
korrespondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hækklipning 
 
 
 
 
 
Elektriker 
 

Vi har fået en henvendelse fra Inga 
Klokkerholm. Bænken ved kirken, 
som angiveligt er 
Borgerforeningens, er i stykker og 
trænger snart til en udskiftning. 
Peder Ivan har hentet den hjem på 
værkstedet og repareret den. Vi 
undersøger, om det er 
Borgerforeningens bænk og skifter 
den i givet fald ud når 
reparationen ikke længere holder. 
Folder: Henvendelse fra Carsten 
på Sostrup. De ønsker at komme 
med i turistfolderen, næste gang 
den udgives. Måske er det ved at 
være tid til at udgive en ny. Vi 
undersøger det til næste møde og 
træffer beslutning. Så kan den evt. 
udkomme til næste sæson. 
Journaliststuderende: To unge 
studerende henvendte sig, de 
skulle skrive opgave om Udkants 
Danmark. De er blevet opfordrede 
til at sende deres opgave til 
Borgerforeningen. Den kunne evt 
bruges som artikel i Bøgebladet. 
Vi var ikke mange til at klippe. 
Men det lykkedes at få klippet 
hækken, trods regnvejret. Hækken 
trænger snart til at blive beskåret i 
både bredde og højde. Måske skal 
man låne noget professionelt grej. 
Endelig blev elektrikeren færdig i 
Skovhuset. Regningen lød på 9800 
kr. 

2 Regnskab/kasserer Torben Medlemsstatus 
Indkøb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torben beder om at vi udsætter at 
få overblik over indbetalinger fra 
medlemmer. Opfordring til alle om 
at få ajourført listerne i drevet. Og 
samtidig skal det indskærpes, at 
medlemsblade kommer i 
postkasserne straks de er udgivet. 
Vi får klager, hvis folk får gamle 
nyheder. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høstfestregnskab? 

Der er købt 40 liter rödfärg 
(maling) til at male skovhuset 
med. Vi skal have indkaldt til en 
arbejdsdag inden alt for længe. 
Der trænger også til rengøring i 
huset. Vi beslutter at forsøge at 
koble arbejdsdagene for broen og 
huset sammen. Vi arbejder på at 
arrangere arbejdsdag d 8 
september kl. 9.00. Start med 
rundstykker fra købmanden og 
kaffe i skovhuset. Derefter arbejde 
i et par timer inden 
borgerforeningen er vært ved 
noget frokost.  
Jette spørger, om Niels vil lave et 
opslag. Hun koordinerer med 
Bjarne ift. levering af tømmer.  
Der skal prikkes nogle folk: Lene 
og Lisbeth koordinerer at få spurgt 
folk.  
Kontakt til kroen om mad: Jette.  
 
4000-6000 kr. i underskud i 2018. 
Der var kun 65 tilmeldt. Vi må nok 
nytænke festen for at tiltrække 
flere gæster. 

3 Udvalg  
 
 
Lisbeth 
 
Lisbeth 
 

Hvad arbejdes der med 
pt? 
 
Skovhuset males? 
 
Broen ved Krosøerne. 

 
 
 
Se ovenstående. 
 
Se ovenstående. 

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

Dorte/Mette 
Marie 
 
 
 
 
Jette/Lene 

Foredrag m Jørgen 
Carlsen. 
 
 
 
 
Høstfesten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inge træder ind i udvalget i stedet 
for Mette Marie. Foredraget 
arrangeres i samarbejde med 
Menighedsrådet. 
 
 
Revyholdet er gået i gang. 
Drøftelse af for og imod at øge 
musikbudgettet til høstfesten. 
Sidste år var der meget få gæster, 
og vi er nødt til nytænke festen. Vi 
vælger at satse og hyrer The 
Swinging Dixies, selvom de er 
noget dyrere end vores 
sædvanlige budget. Jette har 
kontakten til bandet. Forhåbentlig 
kan det tiltrække flere gæster, og 
dermed øge indtjeningen. Vi 



 
 
Julearrangementer:  
Juleskovtur: 
Bagning, 
juletræstænding, 
julefrokost. 

fortsætter at køre med systemet 
”drikkevarer ad libitum”. 
 

24. november kl. 14.00  
       Inge finder en dato. 

1. dec. Kl. 14.00 
Vi beslutter at holde festen 
privat og igen med mad fra 
kroen. Tre datoer meldes ud 
og vi tager den hvor flest kan: 
13 dec, 11 jan, 18 jan. Meld 
gerne hurtigt tilbage til Lisbeth 

 

5 Trekanten: 
 

 
Inge 

Status:  
Beskrivelse af projekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansøgning af fonde. 

Stenen er blevet malet op. 
Inge har kontaktet Per Høgh. Vi er 
blevet enige om at sætte projektet 
i bero indtil videre. Græsset på 
Trekanten er nu vokset pænt til, 
og den nuværende løsning kræver 
et minimum af vedligehold. Vi 
betvivler, at der er arbejdskraft i 
byen til at holde endnu et grønt 
område. 
Ikke aktuelt pt.  

6 Bøgeblad  Deadline for næste blad 
nærmer sig. Forslag til 
artikler/indhold. 
Annoncører. 

Lisbeth spørger de to 
journaliststuderende om de vil 
bringe en artikel i vores Bøgeblad.  
Torben beder Vibe om at spørge 
skolelederen om han vil skrive 
noget om skolen. Vita Axelsen 
bedes om at skrive noget om 
husmoderforeningen, det gør 
Lisbeth.  

7 Næste møde  Hvor og hvornår Lørdag d 26 okt. Kl. 10.00 hos 
Lisbeth, Indertoft 3. 

8 
 

Evt.  Børneulykkesfonden: 
 
 
Status på vore veje, 
(eller hullerne i vore 
veje)? 
Hastighedsbegrænsning 
v. Sostrup? 
 
 
 
 
 
 
Flagning 
 
 

De arrangerer børnemotionsløb, 
måske kunne det lægges ind ifm 
pinsefest eller sommerfest. 
Borgertip-appen virker ikke. Hvis 
der ikke snart sker noget, rykker 
Lisbeth kommunen for action.  
Der er et ønske om 
hastighedsbegrænsende 
foranstaltninger. Vi foreslår 
hastighedsbegrænsning 60 km/t 
fra de røde lader til byskiltet. Og 
evt. tavle med farligt kryds og 
krydsende råvildt. Lisbeth 
kontakter kommunen.    
Der er ikke ændret på procedure 
vedr. flagning. Henvendelse til 
Christian Rasmussen.  



Information 
 

Mette Marie, suppleant, udtræder 
af bestyrelsen. Hendes poster 
fordeles blandt de øvrige 
medlemmer. 

 
Afbud til Lisbeth 
Sms: 30327496 


