
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde med tovholdere  

 

Dagsorden + Referat 
 

 

 
Dato: 08.08.17 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Lene, Maria, Nete, Klaus, Kristoffer, Lars 

Fraværende:  

Referent: Lene 

Godkendelse af referat  
 

    

 

Kl. 19.00-19.30 

Nastasja Ernst 

Bosætningskonsulent Nastasja Ernst: 

Maria: 

• Hvilke forventninger har Nastasja til de lokale – så vi ved hvad 

der forventes af os. 

• Hvordan kan vi gøre det endnu bedre næste gang? 

• Er der mulighed for at vide, hvem der kommer med på 

busturen/til velkomstmøder? 

 

Nastasja Ernst: ansat som bosætningskonsulent 1. januar 2017. 

Samme erfaringer som Maria 

* Velkomstmøde for nye borgere hvert halve år. 

* Man trækker en liste med dem der er flyttet til det sidste halve år 

og de får et velkomstbrev + indbydelse til velkomstmøde i eboks. 

* Der er ikke bylaug i alle lokalsamfund, så det er ikke altid lige 

nemt at finde ud af hvem man kan invitere fra de forskellige 



lokalsamfund. Dem der fx er flyttet til Egebjerg kommer til at side 

sammen med lokale fra Egebjerg. 

* 2. september er næste velkomstmøde (dato fra opfølgningsbrev). 

Afholdes på Odsherred Teater pga. 

Honky Tonk Festival – så er der lidt liv i Odsherred) 

i. mindre oplæg og mere dialog ved bordene 

ii. at vi hjælper med at pege på nogle små sponsorater til tombola 

(det skal vi vide i god tid. 

2-3 måneders varsle er ideelt.) 

iii. Guidet dialog + mere tid til dialog ved bordene på 

velkomstmøder. 

Velkomstmøde har været der før, og Nastasja har tilføjet busturen. 

Nastasja forslår at der kun er bustur, fordi folk kom rundt til de 

forskellige lokalsamfund og fik et indtryk af og indblik i mange af 

kommunens lokalsamfund – de havde en rigtig god oplevelse. De 

ny tilflyttede havde mulighed for at tage en ven med på bussen. 

Der var 40 mennesker med på bussen og ca. 6 ud af de 40 var 

venner (ikke bosiddende i Odsherred). 

Forslag: Tour de Bylaug (lokalsamfundene besøger hinanden) – 

på baggrund af den lille evaluering Nastasja har lavet efter 

busturen. 

Alle er enige om at der var for kort tid hvert sted på busturen. 

Maria vil gerne have oplyst nytilflytteres interesser – eller nogle 

emner familierne interesserer sig for – og er der mulighed for at 

Maria kan få de oplysninger og kan forberede sig på det. Nastasja 

mener, at det sagtens kan lade sig gøre (interesseområde og 

aldersgruppe – hvad er jeres forventninger og har I nogle 

specifikke spørgsmål I ønsker at få besvaret). 

Til velkomstmødet sidder lokalsamfundet og repræsenterer det 

lokale (ikke det kommunale), og Nastasja forventer at vi har viden 

om det lokale foreningsliv, lokalområdet, skole og fritid. 

Lokale velkomstkomitéer har lige nu ikke mulighed for at få 

oplyst, hvem der flytter til området. 

Idealet er, at Kommunen sender et velkomstbrev ud så snart folk 

er flyttet til. I det velkomstbrev står der en lille hilsen fra 

lokalsamfundet (skrevet af lokalsamfundet selv) + 

tilmeldingsmodul hvor man kan melde sig til at blive budt 

velkommen af velkomstkomitéen. I det øjeblik man siger ja til 

sidstnævnte, får lokalsamfundet besked. 

Men lige nu skal det automatiseres, før det giver mening. 

Bustur viste bl.a.: 

* Det vi er gode til i Odsherred og det der er særligt ved 

Odsherred 

* Små lokalsamfund som har en kæmpe identitet og et fællesskab 

Kan vi få at vide hvor mange på bussen allerede er bosat, og hvor 

mange der er potentielle tilflyttere? Det var med vilje at vi ikke fik 

så meget at vide om menneskerne på bussen, fordi Nastasja var 

nysgerrig på at vide, hvordan de forskellige lokalsamfund ville 

gribe det an. 

 

Kl. 19.30-20.00 

Rasmus Schønemann 

- idéer og forslag til projekter 

• Parkourbane af genbrugsmaterialer - Maria undersøger om det er 

muligt at lave det på Skolens område (boldbane). 

- Evt. i forbindelse med Folkepark projektet 

- Rasmus vil overveje at være tovholder på projektet, men virker 

ikke umiddelbart begejstret for opgaven. 



- Når Maria har talt med skolen, vil det være en god idé at tale 

med formanden for EIF. Måske er de interesserede i at være med i 

projektet? 

- Brug evt. området ved længdesprings-sandkassen på den store 

boldbane. 

- Faldgrus 

- Underground parkourbane - Lad os lave et eller andet sindssygt! 

- Kontakt evt. Jean (parkourtræner EIF). 

- Det er sjovere at lave det selv, frem for at få nogle andre (der 

ikke ved hvad parkour er og/eller er parkourudøvere) til at designe 

og lave det. Så får vi nemmere ejerskab til det (og passer måske 

bedre på det). 

- Tænk kreativt 

- Hvem skal gøre det? Hvordan får man samlet en gruppe 

mennesker? Forslag om at involvere parkourholdet (samt træner) 

og deres forældre. 

- Idéerne kommer helt af sig selv – det gør det praktiske ikke altid. 

• Øvelokale til musik 

- Maria undersøger om det er muligt at bruge skolens musiklokale 

- Man laver en aftale med skolen om at benytte lokalet til at øve i. 

Der skal dog være en tovholder, så skolen ved hvem de skal 

kontakte, hvis lokalet efterlades i en sørgelig tilstand. 

• Tegnekursus (social samvær for de lokale) 

 

Kl. 20.00-20.30 

Morten Hylleberg 

- orientering om projekter 

Fabeldyr: 

• vi kan ikke forstå at en af regningerne ikke er betalt, da både 

Lena og Kristoffer har godkendt den for længe siden. 

• Fabeldyrene skal snart ud og stå rundt omkring på Egebjerg-

halvøen. Morten og Martin 

Nybo sørger for at køre dem ud/sætte op. Lige nu er fabeldyrene i 

Asnæs (Aksen). 

 

Iværksætterhuset: 

- Man prøver at overtage det fra Kommunen – der er nedsat en 

arbejdsgruppe (består af; Henrik Danielsen, Peter Hagelund og 

dem der er i Huset). 

- dialog med Kommunen 

- søgt puljen Underværker (Realdania) – håber at de synes det er 

det rigtige projekt at smide et par mio. eter. 

- det er lykkedes at finde originale tegninger af huset i 1903 – 

tegnet af Andreas Bentsen (Mogens Bentsens oldefar). Det er 

Peter Ulstrup Hansen der angiveligt skulle have tegnet og bygget 

huset – hans lærer på Vallekilde Højskole var Andreas Bentsen. 

- det går stille og roligt med at få nye og seriøse lejere ind (det er 

for det meste tilflyttere) 

- Luft Under Vingerne har et hold der kommer hver dag. 

- konferencerum er rykket ned (og er blevet malet). 

 

Fjernvarme: 

- COVI har lavet et overslag 10 mio. 

- møde med dem der har sagt ja og måske – og vi tror på 

projektet-stemning til mødet. 

- bliver det ikke til noget ligges det væk, og så er der mulighed for 

at tage det op igen om nogle år, hvis det er. 



- budgettet hænger først sammen når alle lurepasserne siger ja til 

projektet – så kan vi komme i gang. 

- staten vil ikke give tilskud til opstarten 

- de grusomme historier spøger for meget hos folk 

- har Egebjerg overhovedet fortjent det, når vi ikke er bedre til at 

stå sammen? 

- driftsbudgettet skal holde før man går i gang. 

- Priserne i Anneberg er væsentlig dyrere end dem i Egebjerg. 

 

Cykelstier: 

- vedtaget cykelsti hele vejen til Egebjerg. Pengene er afsat og 

arbejdet er i gang. 

- venstre side af vejen efter Strandhusene mod Egebjerg. 

Rundkørsel i Lestrup – dernæst cykelsti i højre side. 

2 minus 1 vej gennem Strandhusene nedlægges og der kommer en 

regulær cykelsti. 

 

Højbede er blevet flotte, og Maria sørger for at hendes kolleger får 

ordnet de gamle højbede/køkkenhave. 

 

Andelstanken (på Langeland) 

- genopleve andelstanken, så man kan skabe mere liv og 

arbejdspladser i de forskellige lokalsamfund. 

- Morten tager afsted på en workshop (på Langeland) – hvis nogen 

synes det kunne være sjovt at tage med, er de velkomne. Det er fra 

20.-26. august. 

 

Folkemøde 

Indbydelse til forberedelsesmøde (torsdag d. 10. august) til 

Folkemødet 16. september (information og hygge). 

Hele programmet er fastlagt. Steen Møller og Jørgen Steen 

Nielsen skal være på den store scene. 

- kort varsel er bedre end ingen varsel 

 

Egebladet: 

- der er flere tilmeldte efter tilmeldingsknappen er kommet på 

hjemmesiden 

- Ros til Hanne 

Siden sidst 

 

 

 

 

Sankt Hans 

- vi fik afviklet Sank Hans med de 5 folk vi var – (Jesper Adler, 

Klaus Burrild, Susan Baca, Erling Skaale og Lene 

Hagstrøm) 

- det var pænt besøgt 

- næste år skal det være større og bedre 

- Hele halvøen skal samles på Sandskredet– og så kan I gå hjem til 

Jeres egne bål når I har været henne og sige 

”Hej” til alle andre på Sandskredet (ved det store bål). 

- MobilePay (kan bylauget få det?) – Egebjerg Event redede os! 

- 400-500 kr. i cool cash = overskud + 300 fra Anja (Egebjerg 

Event). Pengene sættes ind på driftskonto. 

- Alt var på tilbud hos Købmanden – vi fik rigtig gode tilbud 

 

Helle og Lena 

- puljer, Underværker (Realdania). Anders og Hans Henrik har de 

ikke hørt noget fra mht. Folkepark (søge puljer) 



- søger integrationspulje. Holder møde 9. august med hende fra 

demokrateket – hvad de ønsker? Kan man udvide begrebet 

integration til at handle om hele Egebjerg – hvordan kan man 

skabe nogle ting, så der er adgang for nogle folk som måske er 

ensomme, gamle, unge, psykisk syge – lave et værested/nogle 

arrangementer. Ansøgningsfrist 13. august. Hvem kunne tænke 

sig at være formidler/samlende punkt for dette værested? 

 

Egebjergonline.com 

- Lars Levin mødte ikke op – har han mulighed for at komme til 

næste bylaugsmøde? 

- Alle skal sende tekst om os selv til Lars Levin før han opdaterer 

bylauget. 

- Meget skal opdateres og gennemgås (Klaus har minutiøst 

gennemgået hjemmesiden på en regnvejrsdag) 

 

VisitEgebjerg: 

- Helena venter stadig på at folk retter det, hun har skrevet og 

sendt ud, før den bliver sendt i tryk. 

Nyt fra kassereren 

 

- skal de 10.000 kr. til Folkemødet indbetales til bylauget (det er 

de ikke) – eller betales de af arrangøren direkte til de mennesker 

der skal holde tale. 

- kan Egebjerg Projektet få nogle penge til tryk af folder? Der 

søges bl.a. sponsorater til tryk 

 

Mødedato februar Sættes på næste gang 

 

 

Plakatsøjle ved Dagli’ Brugsen  

- ansvar, renovering og 

vedligehold? 

- Skal den renoveres eller skal den stå som den gør? 

- Lena og Klaus tager et kig på den 

- Er der lagt el ind i søjlen? 

- Bylauget satte søjlen op, men den står på Brugsens grund, så 

 

 

 

 

 

Oprydning i skab 

Husk at få nøgle fra Torben M. 

 

Udsat 

 

 

 

Evt. 

 

 

 

 

 

Gennemgang af referat 

 

 

 

Næste møde 06.09.2017 


