
Referat af digitalt møde 23/3 – 2021          Borgerforeningen  

 

Lisbeth byder velkommen. 

Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke i denne tid? 

Skolen har inviteret til møde om at gå i gang med opgradering af bygningsmassen, bygningerne skal 

muliggøre fagligt fokus indenfor kunst, sciencefag, naturteknik og anden undervisning. Skolen skal fortsætte 

med at være en stor del af lokalmiljøet – Borgerforeningen indbydes til at være en medspiller i projektet.  

Alle gode ideer bliver taget imod, og der ønskes dialog med os. 

Kulturpuljen – vi har fået 20.000,- fra Norddjurs Kommune (Coronamidler) 

Øremærket til aktiviteter i/omkring det Gl Bibliotek – hvad kan det være?  

Forslag: Hækken væk ved huset – høj terrasse lidt a la en scene – lidt amfi -  agtigt en trappe man kan sidde 

på. Måske plante et grantræ. 

Vi skal tale mere om det og evt. komme med plan/idé til generalforsamlingen. 

Møde m efterskolen vi finder en dato for nyt møde efter påske. 

Generalforsamling – vi rykker den til tirsdag d 24/8 på Gjerrild Kro – der er 4 på valg, hvoraf ingen ønsker 

genvalg. 

Vi må alle forsøge at få potentielle bestyrelsesmedlemmer til at stille op – gerne nye unge kræfter. 

Gjerrild folderen – den ønskes genoptrykt på dansk muligvis i samarbejde m Købmanden og Sostrup. Jette 

kigger på teksten og JP leder efter dansk udgave i sin garage. 

Regnskab v Jette: 

Regnskabet er ikke revideret endnu. Vi får det snarest. Alt skal ligge klart til næste nr. af Bøgebladet. 

Medlemsindbetalinger – 160 har betalt – 121 har ikke betalt. 

Hvordan finder vi ud af, hvem der har betalt? JP har en plan. Hvis borgere har betalt, så skriver vi betalt på 

medlemskortet. 

Annoncører skal kontaktes. 

Udvalgsarbejde/årshjul: 

Byrensning: kan vi godt lave og rensning af torvet – evt. med grillpølser. Lørdag d 24/4 kl. 10 

Pinsefest: udskydes til næste år.  

Stand rensning: Lille affaldscontainer stilles op og man opfordres til at få en pose fra Campingpladsen til 

indsamling af skrald 

Hækklipning: 4/8 kl. 17.00  

Bestyrelsesmøde i forbindelse med Generalforsamling: 21/8 kl. 10.00 



Konfirmationer foregår i august. Udvalget planlægger 

Arbejdet i Hestehaven, græs mm: Damborg udfører arbejdet fremover og har ansvaret. 

Broerne ved Krosøen: Skal der laves en plan for dem? Vil lodsejerne sponsorere materialer? Borgere i byen 

vil udføre arbejdet. Planlægning af arbejdet og udførelse skal i gang i sommer. 

Sct. Hans: Tør vi satse på det   Vi håber, at man kan forsamles 100 mennesker og gøre, som vi plejer. Vi 

sælger øl, vand, kaffe. Onsdag d. 23/6 kl. 19.00 

Høstfest/revy: lørdag 9/10 – The Swinging Dixies. OK med Kroen. Spisning kl. 18.00 derefter revy og musik. 

Prisen er 298 for buffet og drikkevarer under spisningen samt 100 kr for revy. Dvs pr person 398 kr. 

Kommunalvalg: Vi skal have indkaldt politikere allerede nu til vælgermøde. Valget er d 16/11. Vælgermøde 

2/11. Lisbeth kontakter politikerne. 

Årets Gjerrildborger: Dorte Lyk 

Årets Julebelysning: Helle og Per Popp 

Bøgebladet: Deadline d. 1/4 

Næste møde: tirsdag d. 1/6 kl. 19.00 online  

 Ref. v/ Sanne 

 


