
Referat fra møde i borgerforeningen d. 22.08.2019 
Tilstede: Pernille, Thomas, John, Tove, Inge. 

Dagsorden: 
1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Godkendelse af sidste referat 
3. Årets arrangementer 
4. Beplantning ved Juliastenen 
5. Flagstang/juletræ 
6. Fartdæmpning 
7. Cafeborde 
8. Trappe ved kirkesti 
9. Kontingent/mobilpay 
10. Næste møde 

Ad 1. 
Velkommen til Thomas og Pernille.  
 Fordelingen af poster bliver: Formand: John /  Kasserer: Tove / Sekretær: Inge 
Tak til Søren og Berit for godt arbejde. 

Ad 2  
Referat fra generalforsamlingen gennemgåes og godkendes. 

Ad 3. 
Vedr. ”Kun for kvinder” laver Tove, Pernille og Tove en idebank pr mail. 
Følgende forslag til andre arrangementer: 

• Gentage byrundturen med Herluf som guide. Afslutning i hønsehuset, hvor vi evt. kan se 
billeder og kort via projektor. 

• Tur til Lyngåmasten. Thomas finder ud af, hvem der står for masten. 
• Sept. 2020: Bustur til Støvring til vinbonde. 

Ad 4. 
John kontakter Bjørn vedr. beplantning ved Juliamindestenen. Borgerforeningen har 900 kr + en 
bænk at lægge til. 

Ad 5. 
Rammebudget til flagstang/juletræsbelysning/evt. banner: 6000 kr.  Deadline: 1/12-19 
Jan og Tommy er planlæggere. 

Ad 6. 
Inge finder Eigils mail om planer for fartdæmpning og sender rundt – samt kontakter teknisk 
forvaltning. 



Ad 7. 
På sigt indkøbes 5 cafeborde a´ 330,-. Thomas opgave. 

Ad 8. 
Thomas og Mads vil gerne tage opgaven. Budgetramme: 5000,- 
Jorden er Tangdals – og de skal se planen inden påbegyndelse af trappe/gelænder 

Ad 9. 
Godt 7000kr er kommet ind i kontingent. Vi har en udfordring i at mange ikke får betalt kontingent 
trods opfordring på FB og i Lyngåpjecen. Tove laver en opfordring igen på FB.  
Hvordan gør vi fremtiden?? 
Vi skal huske at pointere pris for medlemmer og ikke-medlemmer ved arrangementer. 

Vi vælger at beholde mobilpayordningen på trods af omkostninger. 

Ad 10. 
Næste møde: 
Bestyrelsen runder året af med en julefrokost hos Thomas. Inge finder forslag fra Kviskly til en lille 
anretning. 



Ref. Inge


