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Egebjerg Bylaug
Peter Funch
Sander Blohm

01-03-2017
Tilstede 29 borgere.
Heraf 7 fra bestyrelsen.

Ingen bemærkninger til indkaldelsen. Alt er rettidigt indkaldt, og GF er beslutningsdygtige.
Nete Nielsen og Helle Vibeke Petersen valgt som stemmetællere, Sander Blohm som referent.
Formandens beretning. Er sendt rundt på forhånd.
Ordet til Tovholderne:
Morten Hylleberg:
Egebladet - Hanne er redaktør. Tilmelding på Egebjerg Online. Alle indlæg er velkomne. Tak til
fotograferne på Facebook, som leverer billeder. Der er deadline hver måned d. 20.
Cykelstier – Tovholderen ude og rejse. Arbejdet er gået i gang. Stien er projekteret og sat i gang
til og med Strandhusene. Projekteringen videre frem er under udarbejdelse.
Egebjerg Nærvarme (fælles træpille/flisfyr) – Er etableret som et A.M.B.A, og COWI har leveret
et projektforslag. Strengen bliver i første omgang fra maskinfabrikken, og frem til VAB, ved
Glostrupvej, samt ad Gelstrupvej. Der er udgivet en rapport, som kan læses (den ligger i
postkassen).
Fabeldyr – Skolen har været involveret i historie workshop. Projektet er sat i stand sammen
med Nanna Foss og Martin Nybo.
Helle Vibeke Petersen:
Bogby – Salgsvognen er sat i stand af Kasper Algren, og står på Eskildstrupvej hos Jørgen og
Bente, hvor der sælges bøger, grøntsager og ELV – produkter.
Ny bosætning – et vigtigt arbejde, som mangler kræfter.
Lena Faurschou:
Velkomstgruppen tager til Aksen, lørdag og repræsenterer Egebjerg, og har flyers med. Blandt
andet visit Egebjerg. Maria Sørensen – overtager velkomstgruppen.
Karl Otto Nielsen:
Forsamlingshuset – har generalforsamling om 14 dage. Huset lejes meget ud, og der holdes
mange fester. Ungdomsfesterne er der en del af, og der gøres meget for, at det ikke generer
byen.
Helena Havbyn:
VisitEgebjerg genoptrykkes igen i år. Derfor skal man kontakte Helena, hvis man har ændringer,
eller gerne vil med. VisitEgebjerg findes også online.
Lars Levin fra Skolen:
Egebjerg Online – Lena levere nyheder fra bylauget til hjemmesiden.

Anja Hornebo Bak:
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Egebjerg Event – laver arrangementer i byen. Blandt andet Danmark dejligst, som i år bliver på
kirkebakken.
Regnskab – fremlagt af kasserer (Helena Havbyn). Ingen spørgsmål, så regnskabet er godkendt.
Indkomne forslag - ingen
Valg af formand – Lena Faurschou
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Helle Vibeke Petersen genopstiller - valgt.
Kasper Algren og Helena Havbyn genopstiller ikke.
Kristoffer Mousten Hansen valgt.
Maria
Sørensen valgt til bestyrelsen.
Suppleanter. Ursula Skou, Nete Nielsen og Jesper Adler
Peter Hagelund valgt til bilagskontrollant. Suppleant Peter Villemoes Andersen.
Inge Hansen - Bed and Breakfast Friland (Asmindrup) – Opfordring til samarbejde omkring ture
og arrangementer i området.
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