
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 3.10.17 
 

Dagsorden 
 

 
 

Dato: 3.10.17 
Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
Deltagere: Nete, Maria, Lars, Lene, Kristoffer, Jesper, Helle, Ursula og 

Klaus, Lena 
Fraværende:  

Referent: Lena 
Godkendelse af referat  

 
  
 
 
 

 

Siden sidst 
Uddeling af foldere 
 
Visit Egebjerg 
 
Egebjerg Projektet 
 
Kløverstierne 
 

 
Det gik fint, og alle blev delt ud. Vi skal have opdateret antallet af  
husstande, beboede matrikler.  
Lena arbejder videre med opdateringen og trykningen. Lena får 
folderen og går videre med opgaven.  
Hvordan bliver bylauget koblet til Egebjerg Projektet: vi foreslår 
at vi deltager med en stemmeberettiget repræsentant.  
Lisbeth Ulrich er den nye tovholder for kløverstierne.  
 



Egebjerghistorier 
 
 
Plakatsøjlen 

Lena har på et elevrådsmøde foreslået en månedlig 
“Egebjergfortælling” fortalt af “de gamle” på Egebjerghalvøen, og 
udgivet i Egebladet. 
Henrik Højland og Klaus og Lene har kigget på lys og plexiglas, 
de arbejder på sagen.  

Julepynt Anja fra Egebjerg Event har også tænkt på julepynt, de vil gerne 
vurdere en evt. ansøgning om penge til julepynt. Der er planer om 
en julestue i forsamlingshuset. Lene kontakter børnehaven. 

Valgmøde 1. november for de lokale politikere, der er tilsagn fra Per 
Kragh, Mathias Hansen, Torben Møller og Kirsten 
Frederiksen og 7. november for repræsentanter fra alle 
partier, der er tilsagn fra ca. halvdelen. Der skal findes en 
ordstyrer til begge møder. Kristoffer går videre med 
planlægningen. Bylauget holder forberedende møde d. 
24.10.17 kl. 19. 

Forslag omkring ref. Vi har vedtaget, at vi skriver referat på mødet på computer, vi 
skiftes til at skrive, og godkender til sidst. 

Nyt fra kassereren Vi fik et overblik fra Kristoffer.  
Egebjerg-online 
 
 
Eventuelt 

Vi spørger Lars og Jacob om de vil lave et videoprojekt om de nye 
tilflyttere. Ursula og Helle tager kontakt til dem vi ved. Vi tjekker 
vores egen tekst til næste gang. 
Punkter til næste gang: Kalenderen og udlevering af kode. 
 

Gennemgang af referat godkendt! 
Næste møde d. 24.10.17  
 


