
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde  

 

Referat 

17.4.18 
 

 

 
Dato: 17.4.18 

Tidspunkt: 19.30-21.30 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Maria, Nete, Susan, Lene 

Fraværende: Klaus, Christian, Ursula, Jesper 

Referent: Lene 

Godkendelse af referat  

 

    

 

Bylaugsmøde: 

● Siden sidst 

 

 

 

● Klaus og Lena har holdt møde og skrevet til Egebladet. 

● Lena er ved at aftale møde med (Murer) Finn Pedersen 

om Egebjergfortællinger. 

● Levende Landsbyer. 

● Lena er blevet spurgt af en person fra Nr. Asmindrup, om 

hun vil komme og fortælle om, hvad det er, vi gør i 

Egebjerg for at holde liv i samfundet. 

● EIF vil måske tilbyde e-sport i dem kommende sæson. 

● Fælles GF (Forsamlingshus, EIF, Tennisklubben og 



bylauget): forsamlingshuset vil gerne afprøve det. 

 

 

● Nyt fra kassereren Penge fra landsbymakeover er gået ind på bylaugets konto. 

 

● Landsbymakeover 2018 

○ Juleudsmykning 

○ Unnerud 

 

 

 

 

● Fibernet 

 

 

 

 

● Cykelstier 

 

 

● Nærvarme 

 

● Visit Egebjerg 

 

 

● Egebjerg online 

 

 

● Egebjerg Event 

 

Egebjerg-halvøen: vi laver juletræer til de små landsbyer, jule-

logo til Egebjerg og juletræstændingsfest. 

Unnerud: stengærde istandsættes, skilte med ”vilde børn og 

tamme dyr” (nedsæt fartskilte), genetablere den gamle kirkesti, 

lave nogle levende rabatter (så bi-blandinger), sætte brandstation 

i stand 

 

Fibernetgruppen er kommet i mål i Unnerud/Bøsserup. Ved 

næste møde skal gruppen se på nogle af boligklyngerne på 

Egebjerghalvøen. Derefter indkaldes Brian fra Fibia og så aftales 

der, hvilke områder man vil arbejde videre med. 

 

Man vil så bi-blandinger langs cykelstierne, og der er et godt 

samarbejde med kommunen. 

 

Der graves. 

 

Klaus Knutskov er i gang, og brochuren bliver sendt til korrektur 

i løbet af næste uge. Derefter sendes den i tryk. 

 

Vi sætter en time af til gennemgang af Egebjergonline (rette 

bylaugets side, kløverstier). 

 

Bylauget melder sig på en stand og laver selv en vagtplan. Maria 

og Lene vælge en stand og melder os til. 

 

● Velkomstmøde Der er velkomstmøde d. 21. april. Maria har ikke modtaget mail 

fra bosætningskonsulenten med en gammel indkaldelse 

vedhæftet. Lena har heldigvis fået den rigtige, og der er vist styr 

på det. 

 

● Invitation til Per og 

Mathias 

Vi sender en invitation til Per og Mathias med bylaugets 

mødedatoer – hvornår kan de være med?  

Vi skal forsøge at aftale, hvad vi skal bruge hinanden til. 

Lene skriver en invitation 

Eventuelt Kan vi have bestyrelsesmedlemmer med på facetime, når de ikke 

kan være fysisk tilstede (hvis man fx er ude at rejse)? Så har man 

i hvert fald mulighed for at melde sig på – det er ingen tvang. 

 

Egebjergkalenderen – bylaugets sekretær vil gerne administrere 

kalenderen. Vi skal oprette en mailadresse man kan skrive til. 

 

Grønt Råd: hvad kan Susan tage med til rådet? 

 

Lørdag d. 26. maj 2018 er der markedsdag på skolen kl. 10-14. 

 

Ingen penge til biodiversitetsfond. Projektet kører dog stadig 

videre.  

 

Nete melder afbud til næste møde. Taler med Helle om bogby. 



 

Tak for et godt møde 

Punkter vi skal huske til 

kommende bylaugsmøder: 

● Spiseaften 

● Sankt Hans 

● Vi skal lave et årshjul 

(egebjergkalenderen) fx 

landsbymakeover 

 

 

 

Gennemgang af referat 

 

 

Næste møde d. 15.05.2018  

 


