
Referat fra møde i borgerforeningen d.22.08.2022 
Tilstede: Bodil, Jan, Thomas, Tove, Ruth, Inge. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Ideer til arrangementer i 2022/23 
3. Opbevaring af flagstænger/borde/stole 
4. Oktoberfest d. 1/10 
5. Næste møde 
6. Evt. 

Ad 1.  
Referat fra d. 12/5 er godkendt med følgende ændringer/tilføjelser: 
Pkt. 2: Johnny har taget opgaven med at bygge legehuset. Stor TAK til Johnny. Finansieringen er i 
orden. 
Pkt 4: Overskud på ca 800kr fra Sct. Hans. 
Pkt 5: Ny stander til flagstang er indkøbt. 
Pkt 6: Mand/kvindearrangement som i år ændres til oktoberfest bliver lørdag d. 1.oktober. 

Ad 2.  
Vi har haft et inspirerende besøg af Anne Meta Nielsen, som driver Frivilligcenter Favrskov. 
Under dette besøg fik vi skrevet ideer til forskellige tiltag, som kan være spændende og sjove at 
tage fat i: 

- *Bruge Anne 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 (Thomas, Jette, Inge) 
- Børnelopper 
- Sanketur i okt-22 (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. Hvor er hjerteblodet? 



Denne liste tilføjes fremadrettet nye ideer og vil fremover være i referatet 

Ad 3. 
Tove kontakter Lars Bo vedr. opbevaring af borde, stole og flagstænger. Hvis ikke vi finder en 
løsning her, SKAL en anden løsning findes – evt. container. 

Ad 4: 
Til vores oktoberfest lørdag d. 1/10 starter vi kl. 16 med fortælling om øllets historie , anekdoter og 
ølsmagning v. Ølentusiast Jens Erik Jensen fra Hinnerup. Bodil er kontaktperson.  
Dernæst fællesspisning. 
Ruth og Jesper lægger hus til.  
Ruth, Thomas og Inge er ansvarlige. 

Ad 5: 
Næste møde d. ifm julefrokost d. 19/11 kl. 13 hos Thomas. Jan sørger for mad. 

Ad 6: 
Evt: Der efterlyses 3 udlejningsstole.  
Ved ansøgning om tilskud til ex.vis julefrokost etc. støttes kun til arrangementer der er åbne for hele 
byen. 

       



Ref. Inge 


