
BESTYRLSESMØDE TORSDAG D. 7-7-2022 
 

• Siden sidst 
 

• Skt. Hans Fest 
o Når det er bestyrelsens arrangement, forventer vi af hinanden, at vi alle 

er der fra start til slut, medmindre man er forhindret. 
o Det er vigtigt, vi annoncerer, hvornår bålet tændes. 
o Desuden drøftede vi følgende, som vi forholder os endeligt til, til den 

nærmere planlægning: 
§ Musik? 
§ Båltale? 
§ Leje af kaffemaskine? 
§ Indkøbsliste: 

• Pølser (120-30 stk.) 
• Brød 
• Sennep & ketchup (to af hver) 
• Øl, vand, vin (150 øl, 48 vand) 
• Kaffe 

 
• Vej & Sti 

o Kloak eller vandafløb, fungerer de? 
§ Vi opfordrer til, at hvis man har problemer med sin kloak, skal 

man først undersøge, om det er på matriklen. Hvis det er udenfor, 
vil bestyrelsen gerne vide det, så vi evt. kan gå i dialog med 
kommunen. På mødet i sensommeren holder vi status. Desuden vil 
vi bede én, der har forstand på det om at gå med rundt og kigge på 
anlæggene. 

§ Oplever man akutte problemer på det kommunale anlæg, skal man 
kontakte kommunen. 7.00 – 16.00 mandag til fredag skal man 
ringe 89206465 eller 89206980. Sker det udenfor dette tidsrum 
skal man ringe til vagten på 86823599.  

o Græsslåning i sommer 
§ Uge 28: Regnar 
§ Uge 29: Claus 
§ Uge 30: Jens 

o Bænke 



§ De gode bord- og bænkesæt skal have olie på de vandrette flader, 
der vender opad. Fie tager to sæt, og Mie spørger Leif i Pp 21, om 
de sammen skal tage et par sæt.  

§ Er der andre, der har lyst til at give en hånd med, så giv lyd. Der 
er indkøbt olie og pensler. 

o Hvad med Pp 52s forespørgsel med træer i skel? 
§ Fie har talt med Sørkelvej 20. De har lovet at kigge på det. 

o Broen til campingpladsen 
§ Broen er midlertidigt udbedret. Regnar har talt med Kasper på 

campingpladsen. Ved sæsonslutning, når campingpladsen lukker, 
fjerner han broen. I løbet af vinteren bliver der bygget en ny af eg, 
og vi får en regning på halvdelen af materialeudgiften. Regnar 
beder Kasper flytte skiltet over på vores side af bækken, så ingen 
uforvarende falder i vandet 

o Grødeskæring af åen 
§ Regnar har fortalt om det møde, han var til sammen med Claus. 

Se mere her: Helhedsplan for Gudenåen. 
 

• Arbejdsdag i oktober 
o Lørdag d. 1. oktober.  

 
• El-installation i container 

o Vi skal selv grave et kabel ned fra Pp133 (det gør Erik Pp115). Herefter 
installerer elektrikeren strøm i containeren. 

 
• Nyhedsbrev til udsendelse. 

o Se samme. 
 

• Den officielle facebookside 
o Vi henstiller til, at man holder en ordentlig tone i forhold til hinanden på 

facebooksiden. 
 

• Evt. 
o På næste møde: 

§ Gennemgang af økonomi efter installation af EL i container. 
§ Drøftelse af fartbegrænsende foranstaltninger. 
§ Sponsorer til legeplads 
§ Læskur ved petanquebanen 
§ Status på kloakker 
§ Drømme 


