
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 5.12.18 

 

Dagsorden 
 

 

 
Dato: tirsdag 5.12.17 

Tidspunkt: 19.00-21.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lars, Agnete, Maria, Klaus, Lena, Kristoffer 

Fraværende: Ursula, Helle, Jesper, Lene 

Referent: Kristoffer 

Godkendelse af referat  
 

    

 

Bylaugsmøde: 
●  

 

 

Nyt fra kassereren 
● Hvad har vi af penge 

til indkøb og 
iværksættelse af nye 
projekter? 

 

 

Vi har ca. 22.000 kroner i frie midler. 

Vi har aftalt indkøb af julekurv og 4 flasker vin. 

Julekurven køber Lars og vinen køber Lene 

● Egebjergprojektet 

 

 

Møde 28/11. Referat fra Lene kommer senere på ugen. Lenas 

opfattelse: det vi skal arbejde videre med er det, der er energi på / 

interesse for. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● julepynt 

 

 

 

 

 

 

● Evaluering Valgmøder 

 

● Informationsskærm 

Dagligbrugsen 

● Nyt om fabeldyrene 

● Opfølgning af 

henvendelse fra 

Michael Holmbak 

● Kalender 

 

 

● Generalforsamling 

 

 

 

● informationsbrev om 

tilflytterboliger. 

● Tilbud om 

projektledelseskursus 

Thomas tilbød kursus i projektledelse, hvordan man projektleder 

frivillige grupper. 

Fordeling af arbejdsopgaver i mellem Bylauget og Egebjerg 

erhvervsdrivende Fond. Fondsansøgninger deles mellem de to - 

bylauget mere bredt. Der er allerede tale om en fundraisinggruppe, 

der skal være eksperter i den slags. 

Altid godt at have kommunen med, kan være nødvendig 

forudsætning for f. eks. fondsansøgninger. 

Fibernetmøde den 23/1 19.30 i Forsamlingshuset. Spørg Yousee 

og Fibia om at komme og fortælle om mulighederne for bedre 

internet i Egebjerg omegn. Lena kontakter udbyderne. 

Regeringens bredbåndspulje bliver også undersøgt inden mødet 

23/1 (Kristoffer). 

Lena og Klaus skriver i Egebladet om bredbånd. 

Der er allerede en gruppe i gang med bosætning. Spørg Lene 

(Klaus). 

Lys i træ ved skolen. Elektriske forstyrrelser. Vand leder strøm, 

åbenbart. 

Lys ved indfaldsvejene til Egebjerg. Gris på skrænten på 

Gelstrupvej. Ikke oppe endnu. Lys i juletræer rundt i Egebjerg. 

Julehjerter i lygtepæle fra Børnehaven. Måske snekanon hvis det 

bliver frost. 

Godt i år, bedre næste år. 

Ros til Kristoffer for to gode møder, to gode ordstyrere. Inviter de 

lokale byrådsmedlemmer til et møde næste år 9. januar. 

Udsat (Lene). 

 

Fabeldyrene gemmer sig - hvor er de? 

Telefonisk kontakt forsøgt uden held. 

 

 

Stadig mange, der ikke sætter møde i kalenderen på 

egebjergonline. Et sidste forsøg på kontakt til lokale foreninger, 

skole, tennis, EIF, forsamlingshus, pensionistforeningen, kirken 

Vi skal finde et trækplaster til GF, og vi arbejder på sagen. 

Nye bestyrelsesmedlemmer, Lars genopstiller ikke. 

Dato for GF 2018: 21/3 kl. 19. Hvem dirigerer? Vi spørger Peter 

Funch igen i år. 

Udsættes til næste møde. 

 

Thomas Knygberg har tilbudt kursus over to dage. Lena taler med 

ham om det videre forløb. 

  

 

 

Eventuelt 
 

Spiseaften i samarbejde med Forsamlingshuset og andre? Der skal 

samles 8-10 mand til at stå for det, der skal samles minimum 50 til 

spisning. 

Kommunalt tilflyttermøde - mange deltagere, flere end sidst, godt 

møde. Næste velkomstmøde 21. april. 

Historiestafetten er begyndt, første historie kommer i december, 

næste besøg er planlagt til januar. Børnene var meget glade for 

første besøg. 

Gennemgang af referat 
 

 



Næste møde d. 9.1.18 
 

 

 


