
Gjerrild og omegns borgerforening 
 

Bestyrelsesmøde i Skovhuset lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00- senest 12.00 
Afbud: Michael.  Vi har ikke hørt fra resten af bestyrelsen. Fremmødte: Torben, Dorte, Inge, Mette Marie 
og Lisbeth 
Dagsorden:  
          Punkt.                          Ansvarlig.        Noter. Beslutningsreferat. 

1 Protokol / siden 
sidst 
 

Lisbeth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge/Dorte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisbeth 

Info om div 
korrespondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infomøde på 
efterskolen. 
Kommunikation?? 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmation 
 
Strandrensning 
 
 
 
 
 
 
Vælgermøde 

Kantpæle ved Steggers Bro vil vi gerne 
have malet. Lisbeth har haft kontakt 
med Nanna Cecilie Mosegård i Vej og 
Ejendom i Norddjurs. Ønsket kan ikke 
umiddelbart opfyldes. Måske til 
efteråret. 
Lisbeth er blevet kontaktet vedr. huller i 
vejen i Gjerrild og på Lunkærvej og 
mange andre steder. Beskeden er sendt 
til kommunen. 
Vi kan alle bruge app’en Borgertip, tage 
billeder af huller i asfalten og andre 
mangler og sende billedet til 
kommunen. 
Vi skal være opmærksomme på, hvornår 
gadebelysningen slukker i byen.  
Mail fra grundejerforeningen. De er 
blevet medlem af vores forening. 
Lisbeth har været i kontakt med 
elektrikeren vedr. arbejdet, der skal 
laves færdigt i Skovhuset. 
Lisbeth var til infomøde på Efterskolen 
om deres udvidelser. 
Hvilken kommunikationsform skal vi 
have i bestyrelsen? Der er brug for, at vi 
svarer på en mail, som Lisbeth sender. 
Det er ok, blot man svarer ”læst”. 
I forhold til den nye trafikplan, så skal vi 
finde ud af om vi skal afgive høringssvar. 
Lisbeth og Mette Marie gennemlæser 
rapporten endnu en gang. 
Konfirmationstræerne var en succes 
igen. 
Strandrensning var der stor tilslutning 
til. Det er en god idé, hvis vi kan tænke 
noget andet ind i strandrensning, da der 
ikke er ret meget affald. En fra 
grundejerforeningen foreslog, at vi 
bekæmper hyben og andre selvsåede 
vækster. 
Vælgermødet gik rigtig godt. Der var 
stor tilslutning. Der var ca. 60 til at spise 
stegt flæsk. Til mødet var der knapt 100. 
Vi kan overveje, om vi skal afprøve en 
anden form, hvor politikerne rykker 



rundt i stedet for a la Speed Dating. Det 
er også en god idé, hvis ordstyreren 
sidder, så vedkommende kan se begge 
fløje.  

2 Regnskab/kasserer Torben Opkrævninger 
Indkøb 

Hvordan holder vi styr på opkrævningen 
på ruterne vedr. Bøgebladet? 
Husk selv at ajourfør dem der har 
betalt på Drevet. Vi skriver 200 kr, når 
der er betalt.  
Opdaterede lister gennemgås næste 
gang. 

3 Udvalg  
 
 
 
 
 
 

Hvad arbejdes der 
med pt? 

Bytorvet skal luges inden pinse. Mandag 
den 3. maj kl. 18. Husk haveredskaber. 
Mette Marie laver opslag. Opfordring til 
at tage madpakke med, vi giver en 
øl/vand. Opstillingen begynder torsdag 
den 6/6 til Åben by og fortsætter 
fredag. Peder Møller er tovholder, 
Lisbeth indkalder en håndplukket skare 
af folk. Der er plads til flere 😊 

4 Kommende 
arrangementer: 
 
 

 Åben By 
 
 
 
Sankt Hans 
 
 
 
 
Hækklipning 
 
 
Foredrag m Jørgen 
Carlsen. 
Høstfesten 

Programmet er ved at være færdigt. 
Arrangementet starter kl. 10 med 
rundstykker serveret og sponseret af 
Hoplaklubben. 
Sct. Hans fest den 23/6 arrangeres af 
Michael, Torben, Lisbeth, Jette og Lene 
får styr på det. Der skal stilles op dagen 
før. Lisbeth kontakter præsten for at 
høre, om hun vil holde talen. 
Hækklipning mandag den 5/8 kl. 17. 
Vi tænder grillen og giver en pølse og en 
øl/vand efter endt arbejdsindsats. 
Foredrag med Jørgen Carlsen. Mette 
Marie og Dorte laver omtale i avisen og 
på Facebook. 
Høstfesten Lisbeth kan ikke være 
tovholder, måske Suz og Niels. Niels er 
spurgt, Suz siger ok. Der mangles fortsat 
musik til festen. ☹ 

5 Trekanten: 
 

 Status, stenen. 
Hvem går videre med 
projektet? 
Beskrivelse. 
Ansøgning af fonde. 

Lisbeth har fundet én til at male 
Genforeningsstenen.  
Projektet for Trekanten skal beskrives. 
Der skal laves prisoverslag. Vi skal have 
et udvalg. 
Inge kontakter Per Høeg for en 
beskrivelse af projektet med de 
ændringer vi har besluttet. 
Næste år er det 100 år siden, at stenen 
blev rejst. Pinselørdag er 30/5 næste år, 
hvor det er en god lejlighed til at fejre, 
hvis vi kan nå at blive færdig med 
projektet.  



6 Evt.   Ingen emner 
7 Næste møde  Hvor og hvornår Næste bestyrelsesmøde onsdag den 

21. august kl. 19.00 i Skovhuset. Inge 
tager kaffe og te med. 
Vi opdaterer medlemslisterne. 
Skovhuset skal males. Jette spørges, om 
hun kan få tid til at købe en tønde Falu-
färg ved lejlighed. Det forventes at være 
noget billigere i Sverige end i DK. 
Lisbeth sender et billede til Jette, af 
spanden vi har i huset, malingen er dog 
blevet for gammel.  

8 
 

Evt.   
 

 
  

 
Afbud til Lisbeth 
Sms: 30327496 


