
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egebjerg og Omegns Bylaug 
 

Bylaugsmøde 

 

Referat 
 

 

 

 

 
Dato: 07.03.2017 

Tidspunkt: 19.00-22.00 

Sted: Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 

Deltagere: Lena, Lene, Maria, Nete, Helle, Ursula, Kristoffer, Jesper og Lars 

Fraværende: Klaus 

Referent: Lars 

Godkendelse af referat  
 

 

Lena bød nye og gamle medlemmer velkommen, og vi konstituerede os. 

 



Formand: Lena 

Næstformand: Lene 

Kasserer: Kristoffer 

Sekretær: Lars 

Observatør for bylauget i forsamlingshuset: Lars 

 

Vi blev enige om at indkaldelserne til møderne skal fremover udsendes 1 uge før mødet. 

Det klarer Lene 

Møderne skal fremover afholdes skiftevis en tirsdag og onsdag. 

Følgende datoer blev aftalt: 

5/4- 2/5- 14/6- 8/8- 6/9- 3/10- 7/11- 5/12- 9/1,2018- 6/2- Generalforsamling? 

  

Efter Sanders forklaring ved generalforsamlingen, er vi enige om at vi bakker helt og holdent op om 

hans dispositioner i forbindelse med kløverstierne. Nete taler med ham for at høre om vi kan være 

behjælpelige på nogen måde. 

 

Nyt fra kassereren: Vi snakkede om hvordan Kristoffer kommer i gang. Lena og han skal mødes i 

ugen efter for at tale om det 

 

Velkomstmødet: Maria fortalte om mødet, 2 pensionistægtepar der var tilflyttet var med, deres 

ønsker om oplysninger havde man ikke helt på plads, så til næste møde skal der være styr på 

foreninger o. lign. 

De forskellige områder præsenterede sig og fortalte om deres ”fortrin”, der skal være sådanne 

møder 2 gange årligt. Hvis der kommer en evaluering af mødet har vi forslag til forbedringer. 

Der skal også udarbejdes et velkomstbrev til nye i Egebjergområdet. 

 

Eventuelt: 

Bylaugets skab inde på Torbens kontor skal vi have tømt , så vi kan se hvad det indeholder. 

Vi skal udarbejde en indbydelse til tovholderne. 

Lene ville gerne have at Morten og Henrik Danielsen skal være med til næste møde for at fortælle 

om Egebjergprojektet 

Susan skal ligeledes også inviteres med ,da hun har nogen viden om internettet. 

 

Hvis man selv har et portrætbillede man vil have sat på ved sit navn (egebladet og Egebjerg online) 

skal man sende til Lena. 

 

Maria undersøger dato for fernisering af fabeldyrene 

 

Til næste gang: Hvordan tjener vi nogle penge? ,der skal udarbejdes et årshjul. Undersøges deadline 

o. lign 

Vi skal også have kontakt til de forskellige foreninger og grupper med henblik på at lave en samlet 

oversigt over der er af muligheder i området 

 

Fremtidige ansøgninger i Bylaugets navn ,skal først godkendes af lauget. 

 


