
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 17.1.2017 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Lene, Nete, Klaus og Lars 

Fraværende: Helena, Helle og Kasper 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat  
 

 

 

Tovholderne var også inviteret til dette møde: 

Derfra kom; Nanna, Maibrit, Morten, Peter og en gæst: Rasmus 



Efter at Lena havde budt velkommen startede Nanna med at fortælle om fabeldyrene, Nanna og 

Martin havde afholdt 2 workshops med både små og store børn, børnehaven kom også med 

1 del af projektet er afsluttet der blev 20 historier, det bliver til 20 fabeldyr. 

De store børn er indbudt til at komme og se når dyrene skal ud af ovnen 

30 april bliver der fernisering, det er fredagen før påske. 

 

Morten fortalte om Egebladet, det kører bare 

Cykelstierne er man jo  i gang med, og der projekteres videre til Egebjerg 

Man arbejder også med at evt. plante træer mellem Lestrup og Egebjerg 

 

Fjernvarmen: Der er samlet 95.000 kr. ind, de 45.000 fra de store aftagere + 50.000 fra 

Energiklynge. 

Der kan laves et projekt nu, og hvis der er interesse fra aftagerne går man i gang med  arbejdet. 

 

IT-huset: der er lavet en video om huset, og der er 1-2 nye brugere på vej. 

Der er tanker om et ”Georg Gearløs” værksted for unge og ældre borgere i byen. 

Ideen om et fitnesscenter i huset er foreløbig skrinlagt, da det betragtes som et liberalt erhverv. 

Idrætsforeningen kommer måske ind i billedet hvis der fremkommer noget nyt i den sag 

 

Majbrit fortalte om fondsmidler, hende kan man kontakte hvis man har behov for hjælp i den 

retning, hun har fået ny mailadresse: maibrit09@outlook.dk 

 

Idrætsforeningen: Peter fortalte at skolernes 6 klasser er med i et projekt til 65.000 kr. til aktiviteter, 

det er et projekt med en skøjtebane i Nykøbing 

I selve idrætsforeningen er der en fin opbakning 

 

Elv: er et amba, der hjælper iværksættere i kortere eller længere tid. 

Kajakkerne kan stadigvæk lejes, og der bør måske oprettes en tovholdergruppe til at promovere det. 

Kaffen forsøges nu solgt i Brugserne i Odsherred 

Fremover er Morten tovholder 

 

Bogby og bosætning: Helle læser og er optaget af dette indtil videre 

 

Fælles køkkenhave: denne gruppe er pt. død, der skal snakkes med skolen om det, men det slettes 

fra tovholderlisten. 

 

Salgsvognen er er overgået til en tilværelse som bogvogn, den står på Eskilstrupvej 

 

Hjemmesiden kører på skinner 

 

Visit Egebjerg: der skal undersøges hvor mange besøg der er på siden, og vi skal finde ud af om 

Helena vil fortsætte? 

 

Kløverstierne: der er ikke noget nyt fra den kant, men der har været en del bøvl omkring 

samarbejdet med Team Nyttejob. 

 

Fiskesøen: vi ved ikke om den træder vande eller er helt død. 

 

mailto:maibrit09@outlook.dk


Boldbanerne: Lene, Hans Henrik, Anders, Peter og Klaus skal holde et møde på skolen, måske 

fredag den 20. 

 

By forskønnelses gruppe nedlægges. 

 

Egebjerg Event: Charlotte er fortsat tovholder. 

 

Landsby makeover: 

Vi søger midler til juleudsmykning 

I lokaldemokratipuljen søges penge til parkour bane 

 

 

 

Bylaugsmødet: 

 

Lars blev observatør for bylauget ved møderne i forsamlingshuset  

 

Der var ikke noget under emnet siden sidst. 

 

Nyt fra kassereren: Helena arbejder, men har fremsendt et regnskabsforslag 

 

Vi får genoptrykt Visit Egebjerg folderen 

 

Vores forslag til en ny kasserer, er: Kristoffer Hansen 

 

Vi skal forsøge at overtale foreningerne til en fælles generalforsamling 

 

Indbydelserne til generalforsamlingen skal laves og være klar d. 24 ds. 

 

 

Dagsorden i flg. Vedtægterne 

Klokken 18.30 serveres Tapas 

Og klokken 19.00 starter generalforsamlingen 

 

Generalforsamlings dagsorden: 

 

Lena byder velkommen og giver ordet videre til dirigenten, Peter Funch er vores forslag. 

 

Derefter vil fremmødte tovholdere fortælle om deres projekter 

 

Så kommer formandens beretning 

 

 

Der var heller ikke noget under Evt. 


