
Referat af Landsbylaug møde 10/1-2013 

 

Dorthe, Margit, Jens Peter, Claus, Lene: 

Gennemgang af sidste referat. 

Planlægning af borgermøde. Lene er ”afsat” til rund fødselsdag og kan derfor ikke deltage. Jens Peter 

forestår velkomst + status på aktiviteter. Arrangeret at Lorenz Christensen kommer i stedet for Lars Jensen. 

Enighed omkring modtager af landsbylaugets pris, Margit forestår det praktiske omkring dette punkt. 

På valg i år er Lene, Margit og Jens Peter samt suppleanter. Alle modtager genvalg (ved ikke i skrivende 

stund om Michael gør) 

Status på projekter: Lene sende 1-2 yderligere oplysninger og tager kontakt til APMøllerfonden for status 

på fremsendte. Steffen kontrollere tilbud samt bestille borde/bænke sæt, Claus bestiller materialer hos 

Bygma samt trommer arbejdsgruppe sammen. 

Landsbylauget rengør grønne fællesområder lørdag d. 16/3 kl. 10 med efterfølgende frokost. 

Stof til ROS: Generel tak til alle for opbakning til Hjortspring Børnehus. 

Billede af juletræstænding, samt tak til brandværn og køkkenhjælp. (Mangler billeder fra Claus) 

Eventuelt: Vedr. Møllehøjvej, så afholdes møde i Stolbro/Dyndved og Claus + Jens Peter deltager. 

Beslutningen omkring lukning af vejen BURDE have været i 4-ugers høring. 

Skolebussen ved Kulturhuset: Om morgenen kommer skolebussen fra Guderup og kører ad Skolevænget 

(fra Hollænder forbi kulturhuset retning mod lyskrydset). Det betyder at børnene står på vejen overfor 

kulturhuset – udsat pga. biler til/fra børnehuset samt ingen læ. Foreslå Ejvind at spørge om ikke den kan 

komme fra den anden side, altså køre en sløjfe forbi skolevænget op til lyskrydset, og derfra køre ad 

skolevænget forbi kulturhuset, og så køre videre forbi Hollænder tilbage til Oksbølvej. 

 

 

Vagn Hesselager:  i gang med Kirke-bogen, forventer ca. yderligere 2 års arbejde. Billeder af  

dåb/konfirmation/bryllupper kan sendes til vagn@hesselager.com 

Ny A3-farve printer i lokalhistorisk arkiv – 5 kr. pr. farvekopi 

Steffen Fog:  det går godt med kulturhusets aktiviteter, ekstra EDB hold oprettet, petangue hele 

året lige nu i gymnastiksalen. Fritidsklub går godt, ressourcebank fungerer fint. 

Afholdt hellig 3 konger med 30-35 udklædte og ca 75 fremmødte i kulturhuset. Forbereder musikfestival 

2013. Carsten Davidsen er i gang med at lave etnyt bookingsystem. Klubbens lokaler skal renoveres, puds 

falder af og der er fugt inde bag. (Input fra Margit: Det er også et problem i idrætsforeningens lokaler). 

Lokaler i kulturhuset + tilmelding til hovedrengøring er 1. maj. Rengøring er 7/9 kl 08.00. 

Kulturhusets hjemmeside er et besøg hver fra tid til anden – er rigtig gode til at opdatere. 

Ejvind Bojsen:  ROS deadline 14/1-2013  

Bene:  Fastelavn søndag d. 10/2 kl 14-16  

Dilettant: onsdag for børn 27/2, fredag 28/2, lørdag 2/3 

mailto:vagn@hesselager.com


Næste møde:  

Mandag d. 4. Marts kl. 19-21 (lille 19-20, stor 20-21) i Cafeen, Margit booker. 

 


