
Gjerrild og omegns borgerforening 

Bestyrelsesmøde hos Lars, Dyrehavevej 16, søndag 6/3-16 kl. 09.00 

 

Fraværende: Dorte A. 

Dagsorden/ referat: 

 

          Punkt.                                                                  Ansvarlig.   Noter. 

1 Protokol / siden sidst Charlotte Fastelavn, landsbypris 16 

Ad1: Vi skal snakke fastelavn igennem inden næste år, da der 

er underskud. Måske vi skal handle tønder på nettet og 

karamellerne i Tyskland. 

Landsbyprisen gik til Feldballe. Vi snakkede om vi skulle lave en 

skaterbane i samarbejde med skolen. Punktet sættes på næste 

møde. Lars forhører sig med skolen inden. 

2 Regnskab Jesper Ad 2: Vi underskrev papirerne til banken. Jesper laver aftale 

med Dorte, så hun kan få skrevet under også. 

 

3 Udvalg og opfølgning af 

igangværende projekter. 

 Vejnettet i Gjerrild. Kutter. Vinsmagning. Konfirmation. Huset i 

skoven. Torvet. 

Ad 3: Lars følger op på vejnettet til næste møde. 

Lars har en aftale med Jørgen om kutteren i nær fremtid. 

Derefter tager vi/Lars stilling til hvordan vi bortskaffer 

materialerne fra skibet. 

Dorthe S følger op på vinsmagningen som er planlagt i 

november måned. 

Lisbeth tager kontakt til Bettina Flammild ang. hvilke børn der 

skal konfirmeres. 

Der er aktivitet i huset, men det er ikke færdigt. Dorthe har 

givet Skovejer, Søren Møller, en nøgle og fortalt hvor der 

lukkes op for vandet. 

Udvalget kigger på planerne for torvet, herunder tegningen fra 

Per Høgh, og finder ud af hvad vi skal. 

Vi skal have ryddet op i de røde lader. Vi mødes kl 9 den 4. juni 

og starter med et kort bestyrelsesmøde. De der har en trailer, 

medbringer den. Jesper køber reoler. Lars mener godt skolen 

vil give omkring 2 til 3 tusinde kroner i tilskud, da de også har 

meget stående i laderne. Lars tjekker op på det og giver Jesper 

besked. 

Lisbeth snakker med Villy om reparation af ”huset” der tog 

skade sidst det var sat op. 

 

4 Opfølgning på 

generalforsamling ifølge 

referat fra samme 

 Ad 4: Borgerforeningen kan ikke imødekomme Lars Kastanjes 

forespørgelse og Charlotte giver Lars besked.  

Området ved Mindestenen skal friskes op og borde/bænke 

måske udskiftes. Byudvalget, der er udvidet med JP og Lene, 

kigger på det. Udvalget består nu af Lars, Jesper, Jens Peter og 

Lene. 

Vedr. modtagelse af nye, lader vi de der er i gang med noget 

om det i første omgang. Vi byder selvfølgelig dem velkommen, 

som vi er bekendt med. Eventuelt med resten af det det første 

år, gratis i Borgerforeningen. 

 



5 Søgning af 

midler/Kulturmidler 

 Henvendelse fra sommerhøjskolen i Gjerrild om søgning af 

midler. 

Ad 5: Udvalget ser på det i forbindelse med de øvrige tiltag der 

er på tegnebrættet på torvet. Der er planer om at lave noget 

stationært. Charlotte melder tilbage at Sommerhøjskolen selv 

kan søge midler, eventuelt til noget flytbart der er 

sommerhøjskolens/ købmandens. 

  

6 

 

Søgning af midler til taxi 

cykler 

 

 Susmi laver ansøgning. Jesper sender udklip fra avisen til os 

alle. 

7 7 medlems ruter Charlotte Dorthe S og Charlotte mødes d. 17. marts kl. 19 og laver de 7 

nye ruter. 

 

8 Bøgeblad forår 

 

J.P. Har vi nok til indhold? Historier, jokes, rim... 

Ad 8: Redaktøren efterlyser stof til bladet, så hvis nogen har 

noget må de gerne maile det til jp@gjerrild.net . Der er 

deadline for annoncer 1. maj. Dorthe S og Charlotte laver de 

nye annoncelister på mødet d. 17. marts. 

 

9 By rensning 

 

Dorte 

Dorthe 

5/4-16 17.00 

Ad 9: Dorthe S følger op på det og giver besked. Også til Susmi 

ang. plakaterne, der skal op ca. 14 dage før. Poserne står i 

kælderen på skolen. Charlotte er i dialog om tilskud til 

container, poser, ”nip napperer til opsamling af skrald” og 

drikkevarer i forbindelse af Ren Dag. Både til Byrens og 

Strandrens. 

10 Strand rensning Dorthe 

Charlotte 

21/4-16 19.30 

Ad 10: Dorthe S snakker med campingpladsen og Charlotte 

sørger for container og traktorer. Susmi laver plakater. 

 

11 Byvandring med 

efterfølgende hygge 

 

 18/6-16 sidst formiddag. Kim laver tur. 

Ad 11. Turen slutter i skoven da der er Folkedanserstævne. Her 

vil der være mulighed for at købe kaffe og kage. Der er ingen 

entre i skoven, og der må danses med, efter opvisningerne, 

ganske gratis. Charlotte aftaler med Kim. 

12 Næste møde  Ad 12: Den 4. juni kl. 9, i forbindelse med oprydningen i de 

røde lader. Kort dagsorden. 

 

13 

 

Evt.  Ad 13: Jens Peter tager kontakt til Elsebeth Egholm om et 

foredrag. 

Høstfesten er flyttet til 8. oktober. Lisbeth har aftalt det med 

kroen. Hvad med musikken???? Lisbeth ordner det også. 

 

Referent Dorthe Svenningsen. 

 

 

 

Afbud til Charlotte 

Sms: 20623268 

Mail: hhangaard@icloud.com 

 


