
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 15.11.2016 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Lene, Helle, Klaus og Lars 

Fraværende: Nete, Helena, Jesper og Kasper 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat  
 

Tovholderne var også inviteret til dette møde: 

Af disse var følgende tilstede: 

Susan, Helle, Hans Christian, Peter Bendixen 

Der var afbud fra: Nanna og Morten 



Lena bød velkommen og gav ordet til Hans Henrik som levende fortalte om sine ideer omkring Egebjerg Folkepark. 

Et projekt som vil sætte Egebjerg på landkortet, med Skulpturer, legepladser både for børn men også for voksne, der vil 

være Scene, parkourbane, skaterpark, udekøkken, boldbaner og nye tennisbaner. 

 

Der nedsættes en gruppe der skriver til kommunen og fortæller om projektet, og så håber vi på velvilje derfra 

 

Sidste nyt fra tovholderne: 

Velkomstgruppen: Lena har ikke nået så meget, der har været rigeligt at se til med Egebjerg projektet. Hun vil meget 

gerne afgive denne post hvis der er andre der vil tage over. 

Lena sender en mail rundt og til Egebladet for at undersøge om der er nogen der er interesseret. 

 

Lena og Morten har været på rådhuset med bøgerne om Egebjerg projektet 

Næste møde i projekt gruppen er den 16/11 

 

Idrætsforeningen kører stille og roligt, der er springhold og parkourhold med 13-14 deltagere 

Zumbahold er der også, 2 yogahold samt Helle Godtved gymnastik. 

Volleyball og Badminton hviler i sig selv. 

Nogle deltager også i springhold i Vig hallen og der er et Odsherred hold med mange deltagere. 

 

Lena gennemgik Mortens brev ang. hans aktiviteter med tovholdergrupperne, vi blev enige om at bede ham om at sætte 

brevet i Egebladet 

 

Siden sidst: Der er kommet et godt tilbud på at trykke en ”PIXI” udgave af Egebjerg projektet. 

 

Fremtidsplanerne? 

Vi koncentrerer os om: Egebjerg projektet, Folkeparken og Generalforsamlingen 

 

Økonomien: 

Kassereren er syg, Helle vil besøge Helena og får oplysninger omkring økonomien til næste møde 

 

Kalenderen: 

Vi skal forsøge at gøre opmærksom på kalenderen, så foreningerne kan lægge deres aktiviteter ind der 

 

Hunde høm-hømerne: Vi gør ikke mere ved det, indtil videre, da vi ikke kan påtage os at klare folks problemer af den 

karakter 

 

Næste møde: hovedemne: GENERALFORSAMLING, d. 13.12.2016 


