
Referat fra møde i borgerforeningen d.16.01.2023 
Tilstede: Bodil Pedersen, Jan Nielsen, Thomas Berg, Tove Skipper, 
Ruth Davis, Inge Søegaard Sørensen. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Ideer til arrangementer i 2023/24 
3. Rosenbedet ved flagstangen 
4. Lyngtrekanten mod Hadsten 
5. Planlægning af koordineringsmødet d. 8/2 
6. Workshop 
7. Sanketur 
8. Loppemarked 
9. Opbevaring af borde/stole/flagstænger + flagvogn 
10. Suppleanters rolle i BF 
11. Generalforsamling – ny model 
12. Evaluering af julearrangementet 
13. Næste møde 
14. Evt. 

Ad 1.  
Referat fra d. 22/8-22 er godkendt. 

Ad 2.  
Idebank: 

- *Bruge Anne Nielsen fra Favrskov FrivilligCenter som oplægsholder ved et bymøde, som 
facilitator til en workshop for ideer fra Lyngå. Evt. en lørdag formiddag til kl. 12 afsluttende 
med en sandwich. 

- Oplægsholder inden næste generalforsamling. 
- Loppemarked en lørdag formiddag i maj-23 (Cathrine, Jette, Inge) 
- Børnelopper 
- Sanketur i okt-23 (Bodil, Ruth) 
- Containerkunst  
- Ting lavet af byens børn gemt/udstillet i skoven ved kirkestien 
- Lave kryddersalt 
- Vandrefortællinger 
- Lokalhistorie 
- Byvandringer 
- Vild med vilje / Vild Lyngå 
- Hjertedag / Førstehjælp 
- Kreaturlaug 
- Krea aften/dag/weekend 
- Fredagscafe på legepladsen 



*En workshop vil give os indsigt i hvad mennesker i byen brænder for og hvem der vil være med i 
arbejdet omkring de forskellige tiltag/arrangementer. ”Hvor er hjerteblodet?” 
Denne liste tilføjes fremadrettet nye ideer og vil fremover være i referatet 

Ad 3: 
Kommunen skal have gravet en vandtank op, der ligger under rosenbedet ved vores flagstang. 
De ønsker forslag til, hvordan vi gerne vil have bedet genanlagt. For at gøre det så 
vedligeholdelsesfrit som muligt foreslåes rhododendron bagerst – derefter azalea og yderst lyng. 
Bodil bliver kontaktperson til kommunens planlæggerne af dette. 
14 dage før opgravning af vandtank, meldes det ud på facebook, at byens borgere kan grave de 
nuværende roser op til eget brug. 

Ad 4: 
Vedr. Lyngtrekanten på Hammelvej: Da vi ikke får det passet, vil Jan kontakte Favrskov forsyning, 
da de ejer området. Vi ønsker at bedet ryddes og at der i stedet såes græs.  

Ad 5: 
Koordineringsmødet med byens øvrige udvalg og råd er d. 8. februar og starter kl.19. Vi mødes 
klokken 18.30 og gør klar.  
Inge: lidt godt til kaffen. Jan: øl og vand. Vi aftaler hvilke datoer vi skal have møde i kalenderen. 

Ad 6: 
Vi vil i  foråret vil lave en workshop/bymøde hvor Anne Nielsen fra Favrskov FrivilligCenter kan 
deltage som facilitator til hvad Lyngås borgere brænder for.  
Evt. d. 11/3. Ruth og Bodil er igangsættere. 

Ad 7: 
Bodil kontakter naturvejleder Vibe Søndergård med henblik på dato for en sanketur. 

Ad 8: 
Loppemarked afholdes på Nøragergårds gårdsplads lørdag d. 13. maj.Pt er 13 boder tilmeldt. 
Igangsættere: Cathrine, Jette Inge. 

Ad 9: 
Thomas og Ruth arbejder videre med mulige løsninger til opbevaring af stole/borde/flagstænger og 
evt. flagvogn. 

Ad 10: 
Fremadrettet vil vi gerne have suppleanter, som ønsker at deltage i møderne/aktiviteterne. Vi skal 
tænke over forslag til suppleant.  

Ad 11: 



Til generalforsamlingen d. 12/6 planlægger vi med en oplægsholder. Forslag: formanden for 
Landsbyrådet Simon Buus Olsen./ formand for borgerforeningen i Stjær Helene Simon Thorup /  
Anne fra Favrskov Frivilligcenter. 

Ad 12:  
Sidste års julearrangement som blev holdt sammen med kirken var en stor succes. 30 børn deltog og 
havde gode timer. Gerne gentages i år.  

Ad 13: 
Næste møde: 23. marts klokken 19 hos Inge. 

Ad 14: 
Evt: Kontakte Rema vedrørende gavekort v/ kontingentbetaling. Ide fra Langkastrup. Inges opgave. 

Eventuelt en opgradering af Lyngås hjemmeside så den bliver mere mobilvenlig. Ruth gå videre 
med dette. 

       

      Ref. Inge S.


