
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 13.12.2016 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Lene, Nete; Klaus, Lars 

Fraværende: Kasper 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat  
 

 

1, Siden sidst 

2, Nyt fra kassereren 

    Brev vedrørende penge til kommunen 

    Gave til Jens 

    Status 

3, Nyt fra udvalgene plus nye ideer 



    Velkomstkomite 

    Egebjerg projektet 

    Bylaugets rolle og funktion i Egebjergprojektet 

    

    Odsherred folkepark 

 

    Generalforsamling 

 

4, Eventuelt 

 

5, Gennemgang af referat 

 

 

Siden sidst: Vi blev enige om at kontakte tovholdere samt bylaugsmedlemmer angående manglende 

melding af afbud til møderne 

 

Nyt fra kassereren, Helena er fortsat syg, derfor intet nyt denne gang 

 

Lena laver et forslag til en skrivelse til kommunen ang. penge til velkomst arrangementer 

 

Gave til Jens, vi får lavet en pæn julekurv til ham 

 

Status, økonomien er uændret siden sidst 

 

 

Velkomstkomite, vi vil gerne være med, men mangler en tovholder, vi ”efterlyser” en på Facebook 

og i Egebladet 

 

 

Egebjergprojektet, der er sammensat en arbejdsgruppe der arbejder på en ”PIXI” udgave af hæftet 

der omhandler selve projektet. 

Vi drøftede de andre bilag, bl. andet, hvordan får vi gjort befolkningen mere aktive, være deltagere  

Vi blev enige om at tage kontakt til tovholderne får at høre om hvordan deres projekter kører, skal 

de have hjælp eller lignende. Lena og Lene vil tage denne kontakt i vinterferien 

 

Erfaring af projektet, vi skal blive bedre til at strukturere os samt vi skal give en bedre information, 

det er nogle af de erfaringer vi har gjort. 

 

Der arbejdes på at nedsætte en bestyrelse der kan varetage, at Egebjergprojektet kommer i gang. 

 

 

Egebjerg Folkepark, Odsherred, Lena og Hans Henrik har været til møde på skolen med Anders, 

Hans Henrik ringer til folk i kommunen for at høre kommunens tilslutning. 

Er der manglende tilslutning derfra, kan folkeparken evt. laves som delprojekter. 

Lena skriver i Egebladet, når der er nyt fra Hans Henrik 

 

 



Generalforsamlingen, vi kommer til at mangle en kasserer, og er der nogle der har en ide til 

personer der kunne tænke sig at være med i bylauget? Gerne unge mennesker 

 

På valg er: Helena, Lena, Kasper og Lars 

Til generalforsamlingen vil vi have at tovholderne kommer og fortæller lidt om deres projekter 

 

Evt., vi skal prøve om vi kan tænke ud af boksen med hensyn til kommunikation, så vi kan nå ud til 

en større gruppe 

Efter generalforsamlingen skal vi drøfte juleudsmykning og traditioner 

 

 

Næste møde er: 17.1.2017 og det er med tovholderne 


