
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 5.4.2017 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Helle, Lene, Maria, Nete, Kristoffer ,Klaus og Lars  

Fraværende: Lena og Ursula 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat Godkendt 
 

 

 

 

 

 

 

 



Siden sidst: 

Maria mangler stadigvæk at lave et velkomstbrev. 

Vinnie ønsker ikke at fortsætte med nyttehaverne 

Hjemmesiden: Man skal få rettet kontaktoplysningerne hos Lars Levin, endvidere skal vi sørge for 

at Egebjerg online bliver opdateret, evt. med en ny tekst om os selv 

Natasia Ernst vil ikke lave et evalueringsmøde, efter velkomstmødet, det skal klares pr. ”skriv” 

Idrætsforeningens generalforsamling var god, med nye kræfter 

 

Nyt fra tovholdere: 

• Fjernvarmefolderen er kommet ud og der er kommet et par tilmeldinger 

• Fabeldyrene udstilles på skolen i forbindelse med markedsdagen d. 6. maj. 

• Højbedene på skolen er i gang, har fået bevilget 19.000 kr. fra lokaldemokratipuljen. Maria 

spørger på lærermødet om skolen vil benytte højbede og Growcamp fra nyttehaverne 

• Cykelstierne går til Barkladen, derefter 2 i 1 vej. 

• Intet nyt om Bog-by 

 

Egebjerg Projektet:  

Henrik Danielsen er inviteret til at fortælle om projektet og hans rolle i Egebjerg Projktets 

arbejdsgruppe.  

 

Vi skal stå sammen om dette projekt, vi har nu rammen, og vi kan senere diskutere indholdet. 

Hvem skal drive projektet: Det skal helst være en lokalboende der tegner det 

Man kan jo ”plukke” i projektet  

Det er nødvendigt, at der bliver sammensat en bestyrelse der brænder for projektet 

Hvad skal der gøres?: Bylauget bør indkalde til et nyt møde med aktørgruppen for at finde ud af om 

der er nogen der har mod og lyst til at hjælpe projektet videre. Vi inviterer derfor aktørgruppen til 

næste bylaugsmøde 2. maj 

 

Nyt fra kassereren:  

Udgifterne til generalforsamlingen er blevet betalt, ligeledes har Nanna Voss fået nogle penge 

Vedrørende Web hotellerne, så bør vi skifte til et billigere 

 

Indtjening til bylauget:  
Vi laver evt. en bod til Rasmus Nøhr koncerten/Danmark Dejligst (der var forslag om en smugkro) 

 

Generalforsamling 2018, fastsættes til 27. februar 2018 

 

Oprydning i skab blev udsat 

 

Evt:  

Der blev talt om at Landdistrikternes fællesråd kårer årets landsby, så det er noget vi fremover skal 

holde øje med 

Kristoffer fortalte, at der bliver lukket køer ud i Kongsøre skov, det sker skærtorsdag 

Endvidere talte vi om en lokalhistorisk samling- evt. i en montre i forsamlingshuset 

 

Der er en invitation fra Kultur og Fritidsudvalget, de holder budgetmøde 17.maj . 


