
Bestyrelsesmøde – 17.06.2020

Referat

Til stede Heidi, Anna, Mogens, Erling, Niels, Morten

Ikke tilstede Emil

Dagsorden

1. Opfølgning fra sidste møde

2. Sommerfest 

3. Smedens Eng

4. Husket Askman 

5. Borgermøde

6. Sankt. Hans 

7. Få det fikset 

8. Grejtrailer

9. NaboGo 

10. Næste møde 

1. Sommerfest

Sommerfest er lørdag 15. august.

Der er kommet forslag om at afholde sommerfest i Antons have. Af respekt for Ove skal vi høre om Ove 
hellere vil afholde festen på hans grund.

Den 8. juli hæves grænsen for antal personer samlet til 100 personer. Det betyder at der skal begrænses for 
deltagelse evt. via tilmelding eller lignende.

Vi indkalder til planlægningsmøde torsdag d. 25 – Erling sender mail. Kl. 19:30 hos Heidi.

2. Husket Askman

Der er kommet 1 million fra Real Dania. Totalt er der nu samlet 2,4 millioner. Der indkaldes til landsbymøde 
sidste i august eller starten af september, hvor Husket Askman er emnet.

3. Sankt. Hans

Da vi kun må samle 50 personer er vi desværre nødt til at aflyse årets Sankt Hans bål.

4. Istidsruten

I forbindelse med Istidsruten er der kommet forespørgsel om opsætning af formidlingstavle. Der er ønske 
om at det skal stå ved Husket Askman. Erling kontakter Mogens Jensen om at aftale med Lars, hvor på 
grunden det kan stå.



Istidsruten vil gerne bygge shelter langs ruten. Niels har tilbudt at bygge et shelter på deres grund. For at 
det kan lade sig gøre, skal der søges dispensation til fredningen. Der er løbende ansøgning. Heidi vil gerne 
hjælpe med ansøgning. Det skal bygges i en ordentlig kvalitet.

5. Få det fikset

Vi har fået kr. 25.000,- til etablering af pizza ovn på engen plus 68.000,- til renovering af bord og bænke på 
engen plus nyt bord og bænke sæt på toppen af bakken.

Ansøgning om etablering af park på Malenes grund er blevet afslået af kommunen på grund af indsigelser 
fra naboer.

6. Næste møde

Bestyrelsesmøde torsdag 10. september et sted i Bjergsted.


