
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 25.10.2016 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, , Nete, Jesper, Kasper og Lars 

Fraværende: Helle, Helena og Erling 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat ? 
 

 

 

 

 



DAGSORDEN 

 

Egebjergprojektet, ”hvad nu”: 

 

Printning af projekthæftet?: 

Vi blev enige om, at hæftet skulle optrykkes til Aktørgruppen. 

Samtidig skal der laves en ”PIXI ”udgave der skal omdeles, ca. 600 stk. pris på omdeling skal undersøges, er det for 

kostbart, omdeler vi den selv. 

Lene Wiehe tager kontakt til gruppen for udfærdigelse af denne. 

Helena skal foranledige, at de midler vi har fået tildelt fra lokaldemokratipuljen til projektet, tilgår vores konto. 

 

Brev til kommunen: 

Vi skriver til kommunen, så snart der er sammensat en bestyrelse. Lene fortsætter samarbejdet med Morten Hylleberg. 

 

Egebjerg Folkepark: 

Hans Henrik kommer til næste bylaugsmøde og fortæller om det 

 

Møde med Lars Boysen: 

Lene har været til et møde med ham i IT- huset, hun kunne fortælle, at det bliver en miljørigtig virksomhed, som 

arbejder med genbrug af gamle bildæk 

 

Velkomstmøde med nye tilflyttere: 

Der kommer en ny bosætningskonsulent i kommunen, som vi evt. kan samarbejde med. 

Et nyt møde kommer engang til foråret. 

 

Sct. Hans bål: 

Er det noget bylauget skal lave? 

Det er et stort arbejde at lave et sådant arrangement, Jesper meldte sig straks til 6 timers arbejde, alle opgaverne med 

bålarrangementet skal fordeles. 

 

Opslagssøjlen: 

Rudi har sagt ja til at tilse og passe søjlen og fjerne gamle opslag o. lign. 

 

Hundelorte i byen: 

Jens Hagelund har påtalt problemet, og vi har bedt ham om at skrive et indlæg om dette i Egebladet 

 

Indsamlingskasser: 

Der ønskes nye indsamlingskasser/bøtter. Fredag d. 28/10 tager Lena kontakt til Skolen/ børnehaven om at lave nogle 

nye. 

 

Spiseaften: 

Den kommer når Marion skriver noget om den i Egebladet 

 

Motionscenter: 

Intet nyt da mødet d. 2/10 blev aflyst 

 

Kalenderen på hjemmesiden: 

Lene skriver om den i Egebladet 

 

Næste møde: 

!5.11.16 kl. 1900, det er med tovholderne og bylauget 


