
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Ordinært bylaugsmøde  
 

Dagsorden 
 

 
 

Dato:  06.09.2017 
Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
Deltagere: Kristoffer, Lene, Klaus, Nete, Jesper, Lena, Helle, Maria 

Fraværende:  
Referent: Lene 

Godkendelse af referat Godkendt 
 
  
 

Egebjergonline.com 
Lars Levin Andersen 

 
Et fast punkt på dagsorden, at vi tjekker op på Egebjergonline. 
Bylauget skal gennemgå “Byprojekter” (skriv evt. ny tekst) 
Tovholderliste skal opdateres 
Tjek links - virker de? 
 
Tak til Lars. 
 

Siden sidst 
● Plakatsøjle (mail fra 

Henrik Højland) 

 
Vi (Klaus, Lene) kontakter Henrik Højland og spørger om han vil være 
behjælpelig med at renovere plakatsøjlen. Lene sætter et møde op. 
 



● Visit Egebjerg (mail til 
Helena Havbyn) 

● Folkemøde 
● Kløverstier 
● Parkourbane/musikloka

le på Egebjerg Skole 
● Velkomstmøde 

Visit Egebjerg - intet svar. Lena kontakter Helena. 
Lene sender materiale til Lars Levin (egebjergonline) + Lena (facebook). 
Samkørsel? Kommuniker fx via facebook. Skriv om ledig plads, hvornår 
man kører derover og hjem igen 
Skriv noget om bus fra Vig st. (30 min.) 
 
Kløverstien: Lisbeth Fausbøll (ny tovholder). Læs mere i Egebladet (Lena 
og Klaus skriver). 
 
Parkour, øvelokale, billedkunst: Egebjerg Skole, Anders pedel 

- Anders skoleleder: evt. container som øvelokale (evt. søge penge) 
- Billedkunstlokale - find en tovholder 
- Musiklokale - find en tovholder, søge økonomiske midler (Lene 

taler med Anders.) 
- Rasmus skal arbejde videre med idéerne og finde en ansvarlig 

tovholder. 
- Parkour: i udgangspunktet JA fra skolen, men… Følg op på om 

Rasmus har været i kontakt med EIF m.m. 
 
Velkomstmøde: 

- mødedato rykket til 28. oktober 
- Maria skriver til Nastasja (dagsorden, tidspunkt på dagen, hvornår 

får vi noget at vide om tilflytterne?) 
- find evt. en afløser 

 
 

Nyt fra kassereren 
● Er det muligt at få 

overblik over bylaugets 
regnskab til hvert møde 
via et regneark? 

 

 
Vi har brugt penge på hjemmeside/generalforsamling samt fabeldyr 
(regning på postkort? Der er 6.110 kr. i overskud). 
ca. 30.000 frie kroner til at støtte projekter med. 
 
Indsamling til Egebjerg Projektet (der er lovet/betalt i alt 6.500) 
Boglandsby og salgsvogn (er på en måde fusioneret). 5.000 kr til bogby. 
Salgsvogn 9.000 kr 
Henlæggelse til læselandsby 680 kr. (overføres til frie midler) 
 
Sæt regnskab op i regneark:  

- projektnavn//: indtægt/udgift 
 
Kristoffer forsøger at lave regneark til næste bylaugsmøde 
 
 

Åbent dagsordendokument  
● Hvordan gør vi? 

 
Vi prøver Google docs. 
 
 
 
 
 

Forslag omkring referat:  
● at vi til hvert møde 

skriver direkte på 
computer og projekter 

 
Beslutning tages på næste møde. 



(så alle kan følge med) 
vi kan endtes skiftes til 
opgaven, eller have en 
fast. Så kan referatet 
udsendes til både os og 
Egebjergonline ved 
mødets afslutning.   

Kommunalvalg 
● Skal bylauget arrangere 

vælgermøde? 
 
 
 
 

 
Alle partier er kontakter - og de vil meget gerne komme.  
Forslag om to møder:  

- et alm valgmøde med alle partier.  
- et valgmøde med lokale kandidater 

1. november (onsdag kl. 19.00) - valgmøde med lokale kandidater 
7. november (tirsdag kl. 19.00) - evt. valgmøde med en repræsentant fra 
hvert parti.  
16. november - stort valgmøde i Højby 
 
Det lokale møde: 

- Hvem er lokal?  
- Per Kragh, Torben Rahm, Torben Møller, Conny Eilstrup, Mathias 

Hansen 
 
Kristoffer er tovholder 
 

Uddeling af 
Egebjerg-projekt-brochure  
 
 
 

 
Skriv til Susan Baca: susanberrybaca@gmail.com (tovholder) 

Oprydning 
● Torben sørger for at 

skabet er låst op. 
 

 
Vi laver en minde-mappe. 

Mødedato februar? 
 
 

6. februar (tirsdag), uge 6 

Kajak og DR1-program 
personer der gør en stor forskel 
i deres lokalsamfund 
 
 
 
 

Havkajak-træf ved Kongsøre: mail fra Alan Pauel Bjerre (alan@bjerre.nu) 
- vil bylauget eller andre lokale foreninger tjene penge (sælge 

drikkevarer, mad) ved dette arrangement, skal de kontakte 
havkajakroerne via: http://www.havkajakroerne.dk/Kontakt  

- Lena kontakter havkajakroerne for at høre nærmere om 
arrangementet og datoer. 

- der skrives derefter til Egebladet, så andre foreninger informeres 
om muligheden for at deltage. 

 
DR1  

- Vi bakker op om, at Morten Hylleberg deltager i 
DR1-programmet. (Ildsjæle) 

 
TV-skærm i Dagli’ Brugsen 
(ligesom den på 
demokrateket)?  

 
Lene følger op på det.  
Kontakter Mette Mathiasen, Carsten fra Egebjerg Dagli’ Brugs m.m. 

http://www.havkajakroerne.dk/Kontakt
mailto:susanberrybaca@gmail.com


- Kontakt Mette Mathiasen 
(biblioteket) 
 
Eventuelt 
 
 
 

Egebjerg Projektet: 
27. september kl. 19.00 (find info via hjemmeside + brochure). Forslag 
om generalforsamling i Nærvarme-gruppen efter borgermødet. 
25. oktober borgermøde nr. 2 
Generalforsamling 28. november 
 
Husk mere kaffe til Torben - sæt kaffen i bylaugets skab!!! 
 
Social samvær med tovholdere og bylaug. 
 

Gennemgang/godkendelse af 
referat 
 

Godkendt 

 
Næste møde d. 03.10.17 

 


