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Egebjerg Bylaug 
 

Bylaugsmøde 
 

Dagsorden  

& 

Referat 

 

 

 

 

 
Dato: 22. juni 2016 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena Faurschou, Klaus Burrild, Lene Hagstrøm Andersen 

Fraværende: Agnete Nielsen, Kasper Algren Pedersen, Helle Petersen, Lars 

Christensen, Helena Havbyn, Erling Skaale, Jesper Adler 

Referent: Lene Hagstrøm Andersen 

Godkendelse af referat Godkendt 
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Dagsorden (22. juni 2016) 
 

 

Nyt fra fremmødte tovholderne kl. 19.00-20.00 samt nyt fra fjernvarme-gruppen v. Morten 

Hylleberg derefter Bylaugsmøde 

 

 

1. Siden sidst:  Formanden samt alle 

  Valg af referent  

  Borgermødet 

  Sankt Hans 

  Danmarks Dejligst 

  

2. Nyt fra kassereren, det er efter behov 

 Hvad er der sket siden sidst? 

 

3. Nyt fra udvalgene plus nye ideer 

 opgaver til næste gang 

  

4. Evt. 

5. Gennemgang og godkendelse af referat. 
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Nyt fra torvholdere 
 

Velkomstgruppen (v. Lena Faurschou): 

- Har udsat et event (velkommen til nye borgere-arrangement) til september  

 

Fjernvarme (v. Morten Hylleberg): 

- Fjernvarmegruppen holder en stiftende generalforsamling med henblik på at blive en juridisk enhed (AMBA) – 

det skal nok gå og en fornuftig bestyrelse er sat sammen. 

- Gruppen skal i gang og har snævret området/dækningen for fjernvarme ind – på længere sigt kan det tænkes, at 

andre landsbyer/mere af Egebjerg kan kobles på anlægget. 

 

Cykelstier (v. Morten Hylleberg): 

- Intet nyt er godt nyt.  

- 1. etape af cykelstierne er sandsynligvis etableret til nytår. 

 

Egebladet (v. Morten Hylleberg): 

- ”Det går vist meget godt.” 

- Egebladet skal ligge/”køre” på skærmen på Demokrateket. I den forbindelse skal der skaffes en fladskærm på 

max 65 cm i bredden, og Bylauget retter bl.a. en henvendelse til Turistforeningen (evt. touchscreen). 

 

Fabeldyr (v. Morten Hylleberg): 

- indsamling af penge fortsætter 

- bylauget informerer i Egebladet om hvor meget der indtil videre er samlet ind (17.600 kr.). 

 

Spiseaftner (v. Mariann Borg) 

- Afholder arrangementet på Egebjerg skole eller i Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus (det skal være 

økonomisk fordelagtigt). 

- Pris ca. 50 kr.  

- Salg af øl og vand.  

- Hver spiseaften melder en ny gruppe sig til at stå for næste arrangement (6-8 i hver gruppe er 

hensigtsmæssigt). Hvordan styrer vi tilmeldingerne? Evt. skrive sig på en liste.  

- 4 gange om året og første gang er august/september 2016 – pas på alle de andre arrangementer. 

- Vigtigt at prisen er lav (overskud går til næste spiseaften). 

- Husk vegetarer skal også kunne være med/spise med. 

- Marion laver i samarbejde med Klaus et indlæg til Egebladet om spiseaftner (3 retter). 

- Bylauget støtter evt. med opstartskapital. 

 

Siden sidst 
Lena har snakket med Anders Lausten Ohlsen (afdelingsleder på Nordskolen af. Egebjerg):  

- Han deltager ved workshop i september.  

- Hvordan skole og bylaug kan arbejde sammen om projekter som fx Danmark Dejligst samt renholdelse af 

Egebjerg og Omegn.  

- Skolen skal være åben hver evig eneste aften (Anders’ ønske) – kan det overhovedet lade sig gøre?  

 

Borgermødet (7. juni 2016) 

- Det gik fint. Der var ikke så mange fremmødte, men der blev talt og delt nogle meget interessante tanker om 

udviklingen af Egebjerghalvøen.  

- Vi går ud fra at Jens Christensen sender os opsamlingen fra mødet (Lene kontakter Jens mht. referat af 

borgermøde samt skrivelser fra de forskellige aktører). 

- Workshoppen i september forbereder bylauget i august. 

 

Sankt Hans 
- Klaus har sammen med tre andre sanket brænde og gjort klar til bål. 

- Øl, vand, vin (Lene) 

- Sange ved bålet er ”Midsommersang” og ”Danmark Nu Blunder” (Lene) 

- Brandvagt – det løser vi på stedet. 
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Danmark Dejligst 
- Vi glæder os, og selvom vi havde drømt om noget andet mht. til placeringen af arrangementet, så får vi helt 

sikkert en skøn fest ved den dejlige skole, for Rasmus Nøhr-gruppen har gjort et kæmpe stykke arbejde. 

 

Andet 
- Klaus spørger Rudi om han vil holde orden i søjlen ved Dagli’ Brugsen.  

- Lys i Søjlen/kunstværket – løsning? Morten Hyllberg undersøger sagen (elektriker). 

- Mikroproducent-marked (Jacob Kamp/Morten Hylleberg): vil arbejde på at lave en markedsplads ved Kirken 

til salg af lokale varer, som ikke kan afsættes til fx Lokalkompagniet (Slowfood Odsherred kunne tænkes at 

komme på banen). De vil i den forbindelse gerne låne (gratis) salgsvognen til projektet – bylauget har givet 

tilsagn til dette og bakker desuden op om projektet. 

- Morten Bak Madsen undersøger, om det er muligt at få etableret et fitnesscenter i Egebjerg til gavn og glæde 

for hele halvøen (evt. ”Egebjerg Multimotion og Fitness”, så der er plads til løbehold, ganghold eller lignende). 

Han er i dialog med EIF, og vil kontakte Foreningsfitness, som er en organisation, der hjælper med opstart 

m.m. af sådanne projekter. 

 

 

Evt. 
Vi har haft et effektivt bylaugsmøde, og har savnet dem, der ikke var her. 

 

 


