
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde hos Lisbeth, Indertoft 3 den 23. januar 2019 kl. 19.00 
Fraværende: Torben, Maria 
Dagsorden:  
          Punkt.                          Ansvarlig.        Noter. Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden 
sidst 
 

JP Bænk på Nordstranden 
er sat op.  
 
 
Møde med Efterskolen 
den 24. januar. Se 
vedhæftede forslag til 
dagsorden. 

Bænken er sat op og betalt, delvist af 
penge fra grundejerforeningen ved 
Nordstranden. Den får mange roser på 
Facebook.  
Dagsordenen er udarbejdet af 
efterskolens ledelse og bestyrelse. 
Borgerforeningen er utilfreds med, at 
efterskolen køber huse op i kvarteret 
omkring skolen. Derved afholdes 
private borgere fra at flytte til byen. 
Borgere der måske ville handle hos 
købmanden, sende børn i skole og 
børnehave og deltage i foreningslivet. 
Spændende hvad mødet bringer. 

2 Regnskab/kasserer Torben  Torben kan ikke 
deltage 

Vi har fået penge fra ”skovkassen". 
Skovkassen har betalt vand- og 
strømregning for huset på festpladsen. 
De resterende penge er delt i tre dele, 
folkedansere, idrætsforeningen og 
borgerforeningen har hver fået 3800 kr. 
Dansegulvet er nu overgået til 
Borgerforeningen. Det udlejes for 500 
kr. Henning Hansen står for udlejning. 
Vi skal vedligeholde det. 
Regnskabet er færdigt og afleveret til 
revisoren.  

3 Udvalg Jens Peter 
 
 
 
 
 
 
 

Byudvalg.  
Trekanten ved 
genforeningsstenen.  
Hvordan skal stedet 
indrettes.  
 
 
 
 
 
Opmalingen af stenen 
mangler fortsat.  
 
Skovhytten: 
Status. 

Planterne er fjernet og der er jævnet 
pænt ud. Borgerforeningen takker for 
arbejdet. Kommunen blev lidt knotne 
over initiativet. Til gengæld sparede 
kommunen en slant penge. Der er sået 
græs på stedet. Kim Brøgger har gode 
forslag til beplantningen. Bjarne har en 
idé til en fin bænk/skulptur.  
Vi sætter det på dagsordenen til 
generalforsamlingen som orientering. 
Lisbeth arbejder videre på at finde en 
der vil male stenen op. Den der havde 
lovet det, har vist fortrudt.  
Skolen er så småt begyndt at bruge 
hytten.  
Rigtig hyggeligt at drikke kaffe der da vi 
havde juleskovtur. 
Vi køber en nøgleboks til skovhytten. 
 



4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

Jens Peter 
+ 
Alle 
 

Fastelavn: 
Udvalget har styr på 
det. Der er nedsat et 
udvalg bestående to 
bestyrelsesmedlemmer 
samt frivillige i byen. 
 
Vinsmagning d 6 april: 
Mejeriet er booket. 
Der er plads til ca 50 
personer. Lisbeth laver 
opslag (begrænsede 
pladser) og Jette og 
Lisbeth modtager 
tilmeldinger samt 
betaling. Lund Vine er 
booket til vinsmagning 
samt forplejning. Vi 
skal sørge for gas til 
gasvarmere i mejeriet. 
Vi har fået lov at låne 
idrætsforeningens 
vinglas. 
  
Forslag fra 
menighedsrådet om en 
fælles foredragsaften 
med Jørgen Carlsen, 
tidligere forstander på 
Testrup Højskole 
(Peter Zachers svoger) 
engang i marts/april 
måned. 
 
Åben by 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er interesserede i at være 
medarrangør til foredraget. Vi hører 
nærmere. Vi foreslår midt i marts. 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Peter er ikke i byen til den tid. 
Hvem kan trække læsset efter ham? 
Han har sendt besked til alle 
samarbejdsparter fra sidste år. 
Ejendomsmæglerne vil gerne være med 
igen. Vi skal i gang med at finde noget 
musik. Thomas vil gerne lave Facebook 
annoncering igen i år. Annoncering i 
aviserne er meget dyrt. Måske kan man 
skrive en artikel. 
Vi skal hurtigt have nedsat et udvalg. 
Thomas og Dorthe Lyk har meldt sig. 
Kristian J spørges om han vil finde 
musik.  
Vi nedsætter et udvalg straks efter 
generalforsamlingen. Der skal mindst 
ét, gerne to bestyrelsesmedlemmer i 
udvalget. 



 
5 Torvet 

 
 Projekt ”Det nye 

bytorv”… fortsat 
Udsættes 

6 Generalforsamling  Forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Vi drøfter forskellige forslag til nye 
kandidater. Vi vil meget gerne have 
nogle mænd med.  

7 Næste møde   4 feb kl 19.00 hos Jp. 
8 
 

Evt.   
 

 
  

 
Afbud til Jens Peter 
Sms: 41316755 


